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A B A T T H Y Á N Y A K A R Á K Ó C Z I - S Z A B A D S Á G H A R C B A N 
( C S A L Á D T Ö R T É N E T I V Á Z L A T ) 

A Rákóczi-szabadságharc magyar kutatóinak figyelme mindeddig a kuruc állam műkö
désének és főtisztjei életrajzának megismerésére irányult. Ennek ellenére Rákóczi Ferenc 
(1676-1735) kevés tábornokáról áll modern biográfia rendelkezésünkre. 1 A császári olda
lon tevékenykedő katonák és nemesek életének és tevékenységének vizsgálata pedig -
Bánkúti Imre szavaival élve - szinte teljesen „kiesett történetírásunk látóköréből ." 2 A k i -
rályhű arisztokrácia tagjai közül csupán Koháry István (1649-1731) és öccse , Farkas 
(1650-1704) pályafutásáról született egy-egy rövid összefoglalás . 3 Jól ismert továbbá 
gróf Csáky Imre (1672-1732) nagyváradi püspök, később kalocsai érsek életrajza is. 4 

Málnási Ödön tollából származik gróf Pálffy János (1664-1751) alig pár tucat oldalnyi 
biográfiája. 5 Esterházy Pál (1635-1713) szabadságharc alatti, nádori hivatalából fakadó, a 
király és a magyar rendek közötti közvetítői szerepvállalása megfelelően feltárt. 6 A Habs
burg uralkodóhoz hű arisztokrácia tagjainak gondolatait és érzéseit tárják elénk Rákóczi 
Erzsébetnek (1654-1707) férjéhez, Erdödy Györgyhöz (1640?—1713),7 valamint gróf 
Széchényi Györgynek vejéhez, Ebergényi Lászlóhoz írott levelei. 8 Végül meg kell emlí
teni Heckenast Gusztáv lexikonját, amelyben a kutatók a nyolc évig tartó küzde lemben 
kisebb-nagyobb szerepet já t szó kuruc és császári katonatisztek és politikusok legfonto
sabb életrajzi adatait találhatják meg. 9 

Jelen tanulmány célja a királypárti arisztokráciára vonatkozó ismereteink szerény 
mértékű kiegészítése egy nyugat-dunántúl i arisztokrata család, a Bat thyányak szabad
ságharc alatti t evékenységének bemutatása által. Noha e család a szabadságharc esemé
nyeiben nem játszot t megha tá rozó katonai vagy polit ikai szerepet, a családtagok tettei és 
erőfeszítései mégis tükrözik e befolyásos társadalmi réteg céljait. 

A bemuta tásra kerülő családtörténeti vázlat a teljesség igénye nélkül - e lsősorban a 
Bat thyány család levéltárában talált dokumentumokra t á m a s z k o d v a 1 0 - a família tevé
kenységét és a mögöt te rejlő okokat mutatja be. Jelen vizsgálat tárgyát képezi , hogy a 

A téma historiográfiai áttekintése: Mészáros 2006. 11-14. o. 
2 Bánkúti 2005. 1296. o. 
3 Illésy 1885. 40-43. o.; Vékony István: Koháry István gróf élete tekintettel a kecskeméti kegyesrendi tár

sasház és gimnázium alapítására. Kecskemét, [é.  п.]  22-24. о.; Nagy 1974. 30-36. о. Az akkor már idős 
Koháry István Rákóczi-szabadságharc alatti tevékenységét vázlatosan ismerteti. 

4 Málnási 1933. 
5 A szabadságharc alatti katonai tevékenységét lásd: Málnási Ödön: Erdödi gróf Pálffy János nádor. Eger, 

1929. 12-16. o. A szatmári béke megkötése érdekében folytatott tárgyalások leírása: uo. 17-27. o. 
6 Iványi 1991. 232-239. o. 

Benda - Várkonyi 2001. 
8 Bártfai Szabó 1929. 
9 Heckenast 2005. 
1 0 A Batthyány család levéltárának több állaga is tartalmaz jelentéseket, beszámolókat a család 

szabadságharc alatti történetével kapcsolatban. Az iratok jelentős része hitelesítés nélküli másolat. írásunk egy 
kezdődő kutatás első eredményeit foglalja össze. 



család tagjai milyen tényezők hatására tartottak k i a király oldalán, továbbá hogyan pró
bálták védeni jobbágyaika t az el lenséges hadseregek pusztí tásától . A záró fejezetben ké
pet kapunk a Bat thyány család birtokaik gyarapítására i rányuló erőfeszítéseiről is. 

Batthyányak a XVII. század Habsburg-ellenes küzdelmeiben 

A Batthyány család tagjai az 1600-as években tevékeny szerepet vállaltak az országos 
nagypoli t ikában. Az erdélyi fejedelmek és Thököly Imre (1657-1705) Habsburg uralko
dók ellen indított, X V I I . századi hadjárataiban a Bat thyány család tagjait hol a Habsbur
gok, hol az el lenük küzdők táborában találjuk. 

Bat thyány I I . Ferenc (1573-1625) Bocskai István (1604-1606) szabadságharca 
(1605-1606) idején m é g kitartott Rudolf király (1576-1608) mellett, feltehetően azért, 
mert ekkor ő viselte a dunántúli kerületi főkapitányi posztot, és lehetőségei szerint a Vas 
megyei nemességet is igyekezett a király melletti hűségre r áv en n i . " Ugyanő alig másfél 
évtizeddel később, 1620-ban hűséget esküdött Bethlen Gábornak (1613-1629) a fejede
lem első hadjáratának idején, akinek dunántúli teljhatalmú megbízot t ja lett. Az ország és 
Vas megye nemességének többsége is ekkor csatlakozott az erdélyi fejedelem h íve ihez . 1 2 

Bat thyány Ferenc azonban gyorsan pártot váltott , és visszatér t a király hűségére , 
amelynek ju t a lmakén t I I . Ferd inánd (1619-1637) az 1622. évi o r szággyű lésen nádor
nak j e l ö l t e . 1 3 

I . Á d á m gróf (1610-1659) I . Rákóczi György (1630-1648) Habsburg-ellenes háború
jában (1644) ismételten a király szilárdan kitartó hívei közé tartozott. I . Rákóczi György 
hadjáratát (1644) a rendek - ez különösen igaz a főnemességre - nem támogat ták. 

I I . Kristóf gróf (1637-1687) 1683-ban csatlakozott Thököly Imre (1658-1705) kuruc 
fejedelem táborához. A magyar arisztokrácia egy jelentős része már az 1650-es évek vé
gétől hajlandó lett volna elfogadni, hogy a maradék Magyar Királyság az Erdélyi Fejede
lemséghez hasonló státuszban az Oszmán Birodalom fennhatósága alá kerü l jön . 1 4 Kara 
Musztafa nagyvezér és Thököly Imre 1683. június 15-én, illetve 16-án szólította fel a 
behódolásra Bat thyány Kristófot, aki júl ius 7-én a Rába-vonal véde lmének összeomlása 
után eleget tett a felszólításnak. Tettét mindenekelőt t az emberéle t és anyagi javak kímé
lésével magyarázta , valamint azzal, hogy I . Lipót (1657-1705) nem teljesítette Esterházy 
Pál nádornak az ország megvédésére irányuló kérésé t . 1 5 Bat thyány Kris tóf azonban nem 
csupán a kényszerből behódoló nemesek hosszú sorát gyarapította, hanem Thökölynek 
„a Dunán inneni Magyar Királyság fő elöljárójaként és generál isaként" mintegy 3000 
katonával a nyugat-dunántúl i és stájerországi vidékeket puszt í to t ta . 1 6 A Bécset os t romló 

Dominkovits Péter: „Egy nemzetek lévén.. ." A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata 
idején. Budapest, 2006. 48-51. o.; Pálffy 2009. 

12 Zimányi 1968.23.0. 
Koltai András: Egy magyar főrend pályafutása a császári udvarban Batthyány Adám (Bécs 1630-1659). 

Korall, 9. (2002. szeptember.) 56. o. 
14 Benczédi László: A rendi anarchia és a rendi központosítás tendenciái 17. század végi Habsburg ellenes 

küzdelmeinkben. Századok, 112. (1979.) 6. sz. 1039., 1042. o.; Benczédi 1980. 17. o. 
15 Varga J. 2001. 495. o.; Varga J. 2007. 121. o. 
16 Varga J. 2001. 496. o.; Varga J. 2007. 121. o. 



török sereg kahlenbergi veresége után Bat thyány Kristóf azonnal szembefordult a törö
kökkel , de így sem tudta elkerülni , hogy meg ne fosszák kerületi főkapitányi poszt já tól . 1 7 

A Bat thyány család tagjai a környékbeli nemesi társadalom nagy többségének állás
foglalását követve , esetleg azt irányítva és döntően befolyásolva kerül tek a belharcokban 
az egyik vagy másik oldalra. E réteg egysége a Rákóczi -szabadságharc alatt felbomlott. 

A Batthyányak családi kapcsolatai a XVII—XVIII. század fordulóján 

A Bat thyány család tekintélye a X V I I - X V I I I . század fordulóján tovább gyarapodott 
gróf Bat thyány I I . Á d á m horvát bán (1662-1703) tetteinek eredményeként . О katonai 
tehetségét a török elleni felszabadító harcban kamatoztatva - Székesfehérvár és Kanizsa 
blokádjakor - országos hírnévre tett szert. Ádám gróf bécsi kapcsolatai lehetővé tették, 
hogy 1702-ben családi fészkük, Körmend ne jusson más korábbi végvárak sorsára, és el
kerülje a le rombol ta tás t . 1 8 A Batthyány Ádám és a legfelső udvari körök közti j ó v i 
szonyt nem lehet eléggé hangsúlyozni . A kapcsolatok lényeges eleme, hogy Á d á m gróf 
1692. november 25-én feleségül vette Strattmann Eleonórát . Az ő apját, Theodor Athlet 
Heinrich von Strattmannt (meghalt 1693. október 25-én) I . Lipót 1685-ben emelte grófi 
méltóságra számos, a Habsburg Monarchia szolgálatában tett sikeres diplomáciai külde
tés után. Strattmann Eleonóra fivérei közül ketten is szép karriert futottak be a császári 
udvarban: Heinrich Johann Franz (1662-1707) udvari tanácsos , Anton Franz 
(1674-1719) pedig a Hadi tanács tanácsnoka lett . 1 9 A Bat thyányak tehát rövid idő alatt 
nagy poli t ikai karriert befutó családdal kerültek rokonságba. 

Nem Bat thyány I I . Á d á m volt a család első tagja, aki a Habsburg Monarchia nyugati 
tar tományaiból választott arisztokrata feleséget magának. I I . Ferenc felesége Lobkowitz 
Poppel Eva volt. I . Á d á m gróf első hitvese, Formentini Aurora Katalin és második neje, 
Corbella vagy Vi tuon Borbála szintén idegen származásúak voltak. Mindazonál ta l a 
Habsburg Monarchia nyugati tar tományaiból származó házastársak a X V I I . században 
feltehetően nem befolyásolták a Bat thyány családtagok uralkodóik elleni vagy melletti 
polit ikai állásfoglalását. 

M i v e l I I . Á d á m gróf gyermekei, Lajos (1696-1765), a későbbi nádor és Károly 
(1698-1772) I I . József császár (1780-1790) későbbi nevelője a szabadságharc éveiben 
még gyermekek voltak, a család legtekintélyesebb férfi tagjának ekkoriban Á d á m unoka
testvére, I I I . Ferenc ( tT717) számított . Á d á m fiatalabb fivérének, Boldizsárnak és Ferenc 
öccsének, Zsigmondnak (1673-1728) 2 0 a neve r i tkábban bukkan fel a forrásokban. 

" Varga J. 2001. 503. o.; Varga J. 2007. 223. o. 
18 

Kas Géza: A Batthyány-család és a várrombolás. In: Nagy Zoltán (szerk.): Batthyányak évszázadai, 
tudományos konferencia Körmenden. 2005. október 27-29. Körmend-Szombathely, 2006. 145. o. skk.; Oross 
András: Az 1702. évi magyarországi várrombolások (tervezet és valóság). Vázlatos áttekintés. Castrum. A Castrum 
Bene Egyesület Hírlevele. 1. (2005.) 2. sz. 89-100. o. 

19 Wurzbach. XXXDC Bd. 310. о. skk.; Zsámbéky 2006. 714. о. Az esküvő időpontját 1693-ra teszi. 
Strattmann Eleonóra magyar lokálpatriótává alakulása áll Theodor Scheibe 1861-ben megjelent, három kötetes 
regényének, a Die Wiener Lórinak középpontjában. 

2 0 Batthyány Zsigmond a család grófi ágának őse. 



Batthyány Ferenc 1679-ben iratkozott be a grazi jezsuita g imnáz iumba , 2 1 ahol 1687-
ben királyi kitüntetéssel fejezte be filozófiai tanulmányai t . 2 2 I . Lipót 1693-ban Bat thyány 
Ferencet pohárnokká nevezte k i . 2 3 A magyar rendek bécsi tanácskozása a spanyol örökö
södési háború kezdetén egy gyalogezred kiállítására kö te lez te , 2 4 de ennek feltehetően 
már nem tudott eleget tenni. Unokatestvére, Á d á m gróf halála után átvette a gyalogezre
de fölötti pa rancsnokságo t . 2 5 

Batthyány Zsigmond 1686-ban iratkozott be bátyjához hasonlóan a jezsu i ták grazi 
g imnáz iumába , 2 6 ahol 1690-ig vett részt filozófiai képzésben . 2 7 Bat thyány Zsigmond 
1697-ben kapta meg a királyi tanácsosi k inevezés t . 2 8 

Említést kell tenni Bat thyány Á d á m öccséről, Boldizsárról , aki a családi hagyomány
nak megfelelően szintén Grazban végezte tanulmányai t 1696-tól 1698-ig, amikor 
baccalaureus lett . 2 9 Ezt követően 1700-ban, a pápaválasztás idején Rómában időzöt t , 3 0 de 
későbbi pályafutásával kapcsolatban kevés biztos adattal rendelkezünk. Egyes adatok 
szerint 1700-ban halt meg, 3 1 mások 1743-ra teszik halála idejét . 3 2 A családi levéltárban 
tőle származó legkésőbbi misszilist 1704 februárjában vette át Palotay S á m u e l . 3 3 Bat
thyány Boldizsár neve a szabadságharc alatt keletkezett iratokon nem szerepel, feltéte
lezhetően poli t ikai szerepet a szabadságharcban nem játszott . 

A család számos nagy kiterjedésű uradalmat birtokolt a X V I I . században, amelyeken 
Batthyány I . Á d á m halála után, 1662-ben fiai, Kristóf és Pál (1639-1674) egyenlő 
arányban megosztoztak. A körmendi vár a későbbi hercegi-birtok, az őrségi- pedig a 
majdani grófi ágé lett. A többi jószágot egyenlő részben örökölte a két f iú . 3 4 Ferenc és 
Zsigmond 1690-ben az apjuktól, Bat thyány Páltól örökölt javaikat szintén részletes jegy
zékek alapján megosz to t ták . 3 5 

Andritsch 1965. 102. o. Batthyány Ferenc és Zsigmond a filozófiai baccalaureus megszerzésével zárták 
le gimnáziumi tanulmányaikat. Egyetemi előadásokat nem hallgattak. 

2 2 Fazekas 1996. 106. o. 
2 3 MOL A 57. 22. k. 534 p. 
2 4 Pásztor Lajos: Károlyi Sándor önéletrajzának ismeretlen részlete. Magyar Könyvszemle, 69. (1945.) 1-4. 

füzet. 112. o. 
2 5 Heckenast 2005. 50. о. 
26Andritsch 1965. 111. о. 
2 1 Fazekas 1996. 107. о. 
2 8 MOL А 57. 24.  к.  623. p. 
2 9 Andritsch 1965. 1 18. о. 
3 0 MOL P 1314. № . 58 900-58 901. 
3 1 Zimányi 1962. Mellékelt genealógiai táblázat oldalszám nélkül.; Kempelen Béla: Magyar nemes csalá

dok. I . k. Budapest, 1911. 487. o. 
3 2 Andritsch 1965. 118. o. 
3 3 Batthyány Boldizsár levele Palotay Sámuelnek. [1704. február.] A levél pontos keltezése hiányzik, a 

kézhezvétel dátumát jegyezték az iratra. MOL P 1314. №. 58 905. 
3 4 Zimányi 1968. 23. o.; Koltai András: Batthyány Ádám hagyatéka. Egy magyar főrend udvarának és va

gyonának sorsa (1659-1662). In: Nagy Zoltán (szerk.): Batthyányak évszázadai, tudományos konferencia 
Könnenden. 2005. október 27-29. Körmend-Szombathely, 2006. 134-135. o. 

3 5 Zimányi 1968. 25. o. 



Kitartás a koronás király mellett 

A Rákóczi -szabadságharc tömegbázisát a harcok kitörését követő első hetekben, hó
napokban a szegény paraszti és bocskoros nemesi rétegek jelentet ték. A szabadságharc 
vezetőjén, I I . Rákóczi Ferencen kívül az arisztokráciát csupán gróf Bercsényi Miklós 
(1665-1725) képviselte a szabadságharc táborában. A harcok idő- és térbeli kiterjedésé
vel a korábbi királyi országrész főnemesi rétegének előző században tapasztalt viszony
lagos - jelen esetben királypárti - egysége szertefoszlott. A Rákóczi Ferenc táborát tá
mogató első, igazán je lentős nagybirtokos báró Károlyi Sándor (1669-1743) volt, akit 
1704 első hónapjaiban egyre többen követtek. Az egyes arisztokrata családok a felkelő
ket vagy a királyt támogató magatar tása kiemelkedő je lentőségű volt a szabadságharc el
ső hónapjaiban, és döntően befolyásolhatta egy-egy terület későbbi hovatar tozását . 

Bat thyány Ferenc 1703 őszéig annak ellenére nem játszot t szerepet a felkelők elleni 
küzdelemben, hogy ezredesi ranggal rendelkezett a császári hadseregben, és tényleges 
ezredparancsnok is volt. Ennek oka, hogy a felkelés ekkor m é g csak az északkelet
magyarországi és alföldi megyéket érintette, ahol a Bat thyányak nem rendelkeztek birto
kokkal. A Hadi tanács a Buda és Pozsony közötti Duna szakasz védelmét 1703. szeptem
ber 30-án gróf Koháry Istvánra b íz ta . 3 6 Bat thyány Ferenc csapatai már október közepén 
csatlakoztak Koháry hadaihoz, 3 7 október végén parancsot kapott, hogy Koháry István pa
rancsnoksága alatt vegyen részt a felkelők elleni harcokban. 3 8 

Batthyány Ferenc feladata volt más császári hadseregbeli főtisztekkel együtt - köztük 
Esterházy Antallal (1676-1722) és Bottyán Jánossal (1640k.-1709) - a kurucok elleni 
nemesi felkelés fegyverbe szólítása a Dunántúlon. Az inszurrekció megszervezése fele
más eredménnyel zárult. A bécsi udvar nem akart nagy lé tszámú nemesi csapatokat 
harcba küldeni , mivel féltek, hogy átpártolnak Rákócz ihoz . 3 9 Az udvar az adóhát ra léko
kat elengedte, de a felkelő csapatok szükségleteire Esterházy Pál egyszeri taksát vetett k i 
a dunántúli v á r m e g y é k r e . 4 0 Bat thyány Ferenc imént említett elfoglaltságai miatt az év 
utolsó hónapjait birtokaitól távol töltötte, s csak december 28-án tért vissza Pozsonyból 
Rohoncra. 4 1 Mindazonál ta l a nemesi felkelő seregek felállítását ez időre nem fejezték be, 
ezért nem tudott arról nyilatkozni, hogy a parancsnoksága alá rendelt 1000 gyalogossal 
mikor tud táborba szál ln i . 4 2 

' Trócsányi Zsolt: A 14 Insinuata Consilii Bellici Lajstrom 1. köt. (XVII . század-1703). Magyar Királyi 
Udvari Kancellária / Insinuata Consilii Bellici. [Levéltári repertórium. Kézirat, h. п.,  é. п.]  131. о. 

3 7 Uo. 132. о. 
3 8 „...e gyövő vasárnap okvetlen Buda felé veszem utamat generális Koháry uram mellé és ottan tisztem és 

hivatalom szerint megfelelvén betsületesen megmutatom, hogy még élek, az én kegyelmes császárom és 
mindeddig úgy ez után is maradok és leszek alázatos, engedelmes híve..." Batthyány Ferenc levele ismeret
lennek. Rohonc, 1703. október 24. M O L P 1314. № . 58 942.  Német fordításban: uo. № . 58 937. 

3 9 Alphons Danzer: Spanischer Successions-Krieg. Feldzug 1703. (Feldzüge des Prinzen Eugen 
Savoyen I . Ser., V. Bd.) Wien, 1878. 612. о.; Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténete. 18. k. 
Budapest, 1941. 63. o. 
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Bártfai Szabó 1929. 73. levél: Belatinc, 1704. január 12. 147. o. 

Rohonc (ma Rechnitz: Burgenland, Ausztria) a Batthyány család egyik uradalmi központja volt. 
4 2 MOL P 1314. № . 58 940-58 941. 



Strattmann Eleonóra a kuruc csapatok várható dunántúli megjelenésére készülve 
1703 utolsó hónapjaiban intézkedett a Sza lónak 4 3 várában tárolt hadianyagkészle tek fel
töl téséről . 4 4 Minthogy a császári oldalon tevékenykedő magyarok há rom hónap alatt nem 
tudták megoldani a Dunántúl védelmét , Károlyi Sándor 5000 főt számláló csapatai 1704. 
január 11-én átkeltek a Duna jobb partjára, és ez határozott állásfoglalásra késztette a 
dunántúli arisztokráciát és a köznemességet . 

A köznemesség már néhány nappal korábban támogatásáról biztosította a felkelőket, 
de az arisztokrácia várakozó álláspontra helyezkedett. Bat thyány Zsigmond a veszélyre 
való tekintettel már j anuá r 12-én a stájerországi F ö l ö s t ö m b e 4 5 menekí te t te a család érté
kesebb ingóságait , miközben testvére, Ferenc átvette Németújvár pa rancsnokságá t . 4 6 

A Dunántúl ra érkező Károlyi Sándor azonnal hódoltató leveleket küldött a falvaknak, 
amelyekben - miként néhány évtizeddel korábban a törökök - választás elé állította a la
kókat, miszerint vagy fizetnek egy meghatározot t összeget, vagy katonái felégetik ottho
naikat. 4 7 Az akció sikerét mi sem je lz i jobban, hogy január 16-ára már K ö r m e n d is meg
hódol t . 4 8 M i v e l a nyugati határszélen lakó német és horvát falusiak a király felé húztak, e 
helységek jobbágya i e lmenekül tek az erődített helyekre. Emiatt Károlyinak erőszakos 
eszközökkel kellett biztosítania csapatai élelmiszerellátását. Esterházy Pál nádor a kuruc 
generálishoz címzett levelében fejezte k i rosszallását csapatai nyugat-dunántúli prédálásai 
miatt. Károlyi Sándor azonban megtorlásként definiálta akcióit, amelyekkel Rabutin császá
ri tábornok (1642-1717) erdélyi fosztogatásaira válaszolt . 4 9 A megfenyegetett határmenti 
osztrák települések népessége jól megtanulta a koratavasszal kapott leckét. A Dunántúl 
meghódítására tett második, nyári kísérletet követően a stájer községek lakói a felkelőkhöz 
hasonlóan hatalmas pusztítást vittek végbe magyar falvakban tekintet nélkül arra, hogy a 
lakosok megmaradtak-e a király hűségén, vagy csatlakoztak a szabadságharchoz. A 
szomszédok közötti kölcsönös puszt í tások megszüntet ték a török időkből eredő összetar
tozás é rzésé t . 5 0 

A kurucok nem csupán a falvak lakóit, hanem a dunántúli köznemesség és az arisz
tokrácia képviselőit is Rákóczi zászlaja alá akarták felsorakoztatni. A nagybirtokosok 
megnyerését célzó kísérleteket azonban mérsékelt siker kísérte. Tavasszal csekély számú 
nyugat-magyarországi főnemes, Esterházy Dániel (1665  к,— 1714), Forgách Simon 
(1669-1730) és Esterházy Antal K o m á r o m megyei főispán, illetve a kevésbé je lentősek 
közül Bakács Lukács ( f i 722) és Szapáry Miklós állt át Rákóczi táborába . 5 1 

Szalónak (ma Stadtschlaining: Burgenland, Ausztria) az egyik Batthyány-uradalom központja volt. 
4 4 Strattmann Eleonóra levele Petres György tiszttartónak. Bécs, 1703. december 15. MOL P 1314. 

№. 57 223. Strattmann Eleonóra valószínűleg a család többi várának hadianyagkészletét is feltöltötte, de erre 
utaló adat még nem került elő. 

4 5 Fölöstöm Fürstenfeld (Stájerország, Ausztria) magyar neve. 
4 6 Posch 1986. 22, о. Várkonyi Ágnes a császári érzelmű arisztokrácia tömeges ausztriai meneküléséről ír: 

Várkonyi 1952. 400. o. 

Szalay 1865. 78. o. skk. Károlyi január 21-én Kőszegről már Alsó-Ausztria és Stájerország rendjeit 
szólította fel a behódolásra: Bánkúti 1976. 60. o. 

4 8 Bánkúti 1976. 55. o.; Tóth 1994. 110. o. 
4 9 Szalay 1865. 78. o. skk. 
5 0 Posch 1986. 116. о. skk. 
5 1 Ez utóbbi kettő átállására vonatkozóan lásd: Mészáros Kálmán: Dunántúli lovasezredek Károlyi Sándor 



Esterházy Antalhoz és Forgách Simonhoz hasonlóan a Bat thyány család tagjai előtt is 
nyitva állt a lehetőség, hogy csatlakozzanak a felkeléshez. 5 2 Rákóczi poli t ikai céljainak 
megfelelően 1704 márc iusában Károlyitól Niczky Sándor ( f 1706) kapta feladatául, hogy 
a Vas megyei nemessége t felkérje a nemesi felkelés megszervezésére és a szabadság
harchoz történő csatlakozásra. A köznemesség meggyőzésének legmegfele lőbb eszköze 
lehetett volna a környék egyik leggazdagabb arisztokrata családjának átállása, ami azért 
is különösen fontos volt, mert a királyhü nemesség a Bat thyány család szalónaki várában 
talált m e n e d é k r e . 5 3 Erre két módszer kínálkozott: az ígérgetés és a katonai nyomásgya
kor lás . 5 4 Az előbbivel próbálkozot t Bercsényi Miklós , aki felvetette, hogy Bat thyány Fe
rencet vagy Nádasdy Ferencet ( f i 723) a horvát báni mél tóság ígéretével lehetne rávenni 
a Rákóczihoz történő csa t lakozásra . 5 5 Bercsényi felvetésének híre feltehetően nem jutott 
el a Bat thyány család nyugat-dunántúl i birtokaira. Ötlete mindazonál ta l meglehetősen 
szokatlan volt, minthogy Rákóczi főparancsnoka olyan poszt el ígérésére tett javaslatot; 
amelynek tényleges betöltésére nem volt lehetősége. 

A felkelők az utóbb említett eszközt, a katonai nyomást , a Bat thyányak szalónaki vá
ra térségében alkalmazták. Niczky Sándor 1704 kora tavaszán felkereste Bat thyány Fe
rencet Németú jváro t t . 5 6 A találkozó kudarccal végződött , hiszen Bat thyány elhárította az 
átállás gondolatát . Indokai között szerepelt, hogy fia Grazban, három lánya pedig Bécs
ben tanul. 5 7 A lányok megüzen ték neki: „ne adja fel a várat, mert a fattyú leányok között 
sem lesz helyük akkor". 5 8 A frissen csat lakozó Forgách Simon 1704 ápri l isában Batthyá
ny Ferencet kritizálta levelében, és kétségbe vonta igaz magyar voltát császárpárt isága 

kuruc generális 1704. január-áprilisi hadjáratában. In: „Huszárok a történelem forgószínpadán" Tudományos 
konferencia. Sárvár, 2000. szeptember 14-15. (A Nádasdy Ferenc Múzeum kiadványai, 5.) 49-75. o. passim.; 
Claude Andre Donadello - Cseh Géza - Pozsonyi József: A muraszombati, szécsiszigeti és szapári Szapáry 
család története. (Régi magyar családok, 6.) Debrecen, 2007. 207-215. o. (Mészáros Kálmán által közölt 
források.) 

5 2 Bercsényi Miklós utasította Károlyi Sándort, hogy tegyen valamit Batthyány Ferenc és Draskovics 
Ádám megnyerése érdekében. Bánkúti 1976. 75. o. 

Bánkúti 1976. 91. o.; Bánkúti 1977. 110. o. A Batthyány család tekintélye a Dunántúlon rendkívül nagy 
volt, mivel a család egyedülálló módon 1633-tól 1703-ig „családi örökségként" töltötte be a Kanizsával szem
beni végek végvidéki és a Dunántúl kerületi főkapitányi méltóságát. Lásd: Pálffy 2009. 

5 4 Károlyi Sándor és a Batthyányak közötti kapcsolatok 1701-ig nyúlnak vissza, amikor Károlyi köszönetét 
fejezte ki I I . Ádám grófnak Perényi Mihály apródként történő befogadásáért. Lásd: MOL P 1314. № . 81 137. 
1701 és 1703 között Károlyi Sándor több üdvözletet is küldött Batthyány Ádámnak. A kuruc fővezér és a 
Batthyányak közötti jó kapcsolat dacára a Dunántúlon megjelenő kurucok a Batthyány család falvaiban ko
moly károkat okoztak. Lásd: Thaly 1873. 341. o. Batthyány Ferenc február l-jén írt levelében számolt be a 
Lánzsér várában tartózkodó Esterházy Antalnak a birtokait ért pusztításokról). Ennek ellenére a Batthyányak és 
a kurucok közötti kapcsolatok nem szakadtak meg. 1704 márciusában Batthyány Ádám árvái nevében panaszt 
tettek, hogy hat lovukat Károlyi parancsnoksága alatt szolgáló katonák elhajtották. Rákóczi Ferenc azonnal 
utasította hadvezérét az állatok visszaszolgáltatására. Géresi 1897. X L V I I I . irat. 62. o. Az iménti esethez ha
sonlóan 1704 nyarán Károlyi Sándor Batthyány Ádám gyermekeinek svájci marháit is visszajuttatta a család
nak. Lásd: MOL P 1314. № . 81 141. 

5 5 Bánkúti 1975. 82. o. 2. jegyzet. Bercsényi február 5-én utasította Károlyi Sándort arra, hogy tegyen 
lépéseket Batthyány Ferenc és Draskovics Ádám átállása érdekében: Bánkúti 1976. 75. o. 

5 6 Németújvár (ma: Güssing, Burgenland, Ausztria) a Batthyány család uradalmi központja volt. 
5 7 Andritsch 1965. 123. o. Batthyány József 1703-ban iratkozott be a jezsuiták grazi gimnáziumába. 
5 8 Thaly 1873. 118. o. Niczky Sándor 1704. március 11-én kelt levelében számolt be sikertelen tárgya

lásairól Károlyi Sándornak. Az epizódot közli: Várkonyi 1952. 401. o.; Tóth Gyula: Balogh Ádám kuruc 
brigadéros. Budapest, 1958. 54. o. 



miatt . 5 9 A felhozott vádakat Bat thyány határozottan visszautasította, és ismétel ten meg
jegyezte, hogy nem akarja a királynak tett hűségesküjét megsé r t en i . 6 0 Egy évvel később 
Károlyi már kész tényként kezelte, hogy a család felesketése Rákóczi hűségére lehetet
len. Felismerte, hogy a király melletti kitartás oka az örökös ta r tományok közelsége volt. 
Károlyi ugyanakkor pénzbel i „segélyt" várt а Вatthyanyáktól területeik puszt í tásának el
kerüléséért cserében, azaz ismételten zsaroláshoz folyamodott. 6 1 

A Bat thyány család csat lakozását azonban nem csupán a nagybirtokos arisztokrácia 
hagyományos Habsburgok melletti elkötelezettsége gátolta, hanem feltehetően az a tény 
is, hogy Niczky Sándor 1704 márciusában tett látogatása előtt a megalakuló Kőszegi 
Kamarai adminisztráció elkobzásra ítélte Bat thyány Ferenc rohonci, szalónaki , boros
tyánkői és p inkafő i 6 2 jószága i t . 6 3 I lyen körülmények között Bat thyány Ferenc átpártolá-
sáról szó sem lehetett. A Strattmann csa ládhoz fűződő rokoni szálak, a Ba t thyány gye
rekek ausztriai nevel te tése és az osz t rák t a r tományok szomszédsága sz intén kizár ták 
annak lehetőségét , hogy a család bármely tagja is komolyan fontolóra vegye az átállás 
lehetőségét . 

A Dunántú lon tevékenykedő felkelők nemcsak az arisztokráciát és a köznemességet , 
hanem a szabad királyi városokat is igyekeztek rávenni, hogy csatlakozzanak Rákóczi 
hoz. Ocskay László (1683k—1710) már január végén megpróbál ta felesketni Sopront Rá
kóczi nevére . Válaszként a város is és a Bat thyány várak is császári helyőrséget fogadtak 
falaik közé. Sopron már néhány nappal a felkelők felbukkanását követően mintegy 400 
császári katonával biztosította védelmét. Németújvár megszál lására is legkésőbb május 
végén sor került. Ekkor Rabattá, a Stájerország védelmét irányító császári tábornok 100 
embert ígért Bat thyány Ferencnek, aki a Németújvárba rendelt császár iak fölött ezredesi 
rangjára tekintettel parancsolt. 6 4 

A Habsburg-ellenes felkelések résztvevői az 1670-es évek végétől kezdve vádolták a királypárti nemes
séget magyarságuk elárulásával: Benczédi 1980. 109. o. 

6 0 „Gróf Forgách Simon uram eö kegyelme kegyelmed által énnekem levele által tett izenetét is büvön 
megírtettem, csudálkozom az úron, hogy az igaz magyar vérségemben kételkedik." Batthyány Ferenc levele 
Niczky Sándor ezredesnek. Németújvár, 1704. május 3. MOL P 1314. № . 58 948. 

Károlyi Sándor levele Batthyány Ferenchez. Csorna, 1705. március 15. MOL P 1314. № . 81 144. 
6 2 Borostyánkő vára (ma: Bernstein, Burgenland, Ausztria) és Pinkafő (ma Pinkafeld, uo.) Batthyány-

birtokok voltak. 
6 3 „Én alább megírt adom tudtára mindenkinek az kinek illik, hogy méltóságos fejedelem felsövadászi 

Rákóczi Ferenc kegyelmes uramnak őnagysága fiscusa számára méltóságos generális Károlyi Sándor úr 
őnagysága parancsolatjából gróf Batthyány Ferenc úr őnagysága rohonci, szalónaki, borostyáni és pinkafeldi 
jószágit confiscáltam, és elfoglaltam. Kirül adom az ottvaló tiszttartó uraknak ezen írásomat." Csákányi 
Mihály, a Kőszegi Kamara titkára és commissariusa. Bucsu, 1704. február 16. MOL P 1313. 251. re. fol. 78. 

A rövid életű Kőszegi Kamarai Adminisztráció a hadseregellátás biztosítását tekintette legfontosabb fel
adatának, mivel Károlyi Sándor az így megszerzett jövedelemből akarta biztosítani csapatai ellátását. Bánkúti 
1975.92. o. Batthyány Ferenc Nádasdy Ferencnek írt 1704. február 23-án kelt levele szerint saját és Zsigmond 
öccse Csáki (nem pontosan azonosítható helység) és rohonci jószágait a kurucok konfiskálták, és uradalmi 
tiszttartóinak megtiltották a Batthyány család tagjaival történő érintkezést. Lásd: Bánkút! 1976. 90. o. 

6 „Demnach bey abermaligen Avancierung der unruhigen Hungarischen Rebellen nötig sein wi l l , Güssing 
wohl zu besetzen, als hat dieselbe trachten damit diejenigen bei Radkersburg auf rüstenfrei commandierte 100 
Man mit einem Hauptmann 2 Leutnants und behörigen Subalternen versehen werden mögen, welche so dann 
besagtes Güssing omni modo sobald als möglich einzuwerfen seien. Herr Hauptmann aber sambt allen anderen 
zu dieser Mannschaft commandierte Officiere soll vermög kaiserlichen Hofkriegsrathsordnen Herrn Graf Frantz 
Batthyány als kayserlichen Obrist angewiesen sein, welche also derselbe nach zu kommen und recht zu thun 
wissen wird." Rabatta generális levele Batthyány Ferencnek. Graz, 1704. május 23. MOL P 1314. № . 92 297. 



Miként Sopron, úgy Bat thyány Ferenc is maga kérte vára megszál lását . A gróf indo
kai között szerepelt a vár j ó védhetősége, valamint a nép szemmel tar tásának lehetősé
ge. 6 5 Ezt az tette szükségessé , hogy a lakosság a dunántúli gyors sikerek következtében 
1704 január jában hamar I I . Rákóczi Ferenc pártjára állt, amelyet jó l példáz a Strattmann 
Eleonóra bir tokában álló Körmend fent említett esete is. A reguláris ka tonaság je lenlétét 
szükségessé tette továbbá , hogy Károlyi Sándor csapatai Boros tyánkő várából 1704 ja
nuárjában 10 ágyút és je lentős mennyiségű hadianyagot z sákmányo l t ak , 6 6 valamint az is, 
hogy Dobra 6 7 1704 áprilisáig szintén a felkelők kezén vo l t . 6 8 

Feltehetően a család által mozgósi tot t hajdúknak és lovas katonáiknak kellett ellátni
uk 1704 telén és tavaszán a várak védelmét a császáriak megérkezésé ig . A Bat thyányak 
magánföldesúri hadserege az 1650-es években még több mint 500 főt számlá l t , 6 9 de a 
X V I I . században hajdúkiváltságot szerzett települések még a X V I I I . század közepén is 
je lentős számban állítottak k i katonákat a különböző hadjára tokra . 7 0 

Elképzelhető, hogy a magánkatonaság mellett csekély lé tszámú császári egységek 
már 1704 ápril isában is á l lomásoztak Németújvárban, mert Bat thyány Ferenc megeml í 
tette Niczky Sándorhoz május 3-án írt levelében, hogy nem tudja táplálni német és ma
gyar katonái t . 7 1 A várak védelmét az elkövetkező hónapokban és években a családi ban
dériumok és a császári zsoldosok együttesen biztosították, miként Körmendé t is az előző 
évszázadban, a török háborúk idején. Károlyi Sándor és a vezérkar Szalónakot és Boros
tyánkőt még neutrális helynek tekintette 1704 telén, kora tavaszán, nem valószínű, hogy 
ekkor császári csapatok ál lomásoztak volna a Bat thyány-várakban . 7 2 

„...ersten an mich Abgelassenes habe zu recht erhalten, ersehe daraus mit mehrere, was massen die selbe 
aus Güssing einigen Succurs verlanget... werde begriffen das Regiment zusammen zu ziehen und werde nicht 
ermangeln nicht allein mit solchen zu dienen, sondern auch äuserst Vermögens alles dasjenige zu praestieren, 
was der als ihro Kayserlicher Mayästetlicher Dienst erfordert. Nachdem Güssing ein Ort zur Resistenz 
ziemlich beschaffen, so wil l hoffen, daß unterdessen dieselbe von Feindt praevenirt werden solle..." Rabatta 
generális levele Batthyány Ferencnek. Radkersburg, 1704. május 20. MOL P 1314. № . 92 298. 

6 5 Batthány Ferenc levele Rabattának. [H. п.,  1704.] május 17. MOL P 1313. 251. re. fol. 90. 
6 6 Thaly 1892. 100. o. 
6 7 Dobra (ma Neuahaus, Burgenland, Ausztria) az egyik Batthyány-uradalom központja volt. 
6 8 Bánkúti 1977. 99. o. 
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Vera Zimányi: Privatheere der Großgrundbesitzer und Gutsherren im 16. und 17. Jahrhundert (am 
Beispiel der Batthyány) In: Harald Prickler (hrsg.): Burgenland in seiner pannonischen Umwelt. Festgabe für 
August Ernst. Eisenstadt, 1984. 444. o. 

7 0 Zimányi Vera: Adatok a dunántúli hajdúk történetéhez. Századok, 94. (1960.) 1—3. sz. 290. o. A Veszp
rém megyei Városhídvégen 34 lovast és 36 gyalogost valamint 13 más szolgálatra jelölt személyt írtak össze 
1694-ben. E község még 1741 -ben is 87 katonát állított ki az Osztrák örökösödési háborúban. Uo. 301. o. 

71 
Azt nem lehet pontosan megállapítani, hogy a Batthyány család várai közül melyiket mennyi időre 

szállták meg a császári egységek. A rendelkezésünkre álló adatok alapján úgy tűnik, hogy Németújvár falai 
között 1704 májusa és 1711 között mindig állomásoztak kisebb-nagyobb birodalmi csapatok. Elszórt adatokból 
úgy tűnik, hogy Dobrán is meglehetősen hosszú ideig tartózkodott reguláris katonaság, valamint hosszabb-
rövidebb időszakokra Körmenden, Borostyánkőn és Szalónakon is szolgáltak császáriak. A megszálló erők 
nagyságrendje a különböző várakban 20 és 60 fő körül mozgott. Ennél nagyobb létszámról (100 fö) az 1704 
májusi események kapcsán értesülünk, valamint 1708-ból, amikor 200-an tartózkodtak Németújvárott. MOL P 
1313.251. re. fol. 88. 

Szalay 1865. 85-86. o.; Thaly 1892. 101. o. Károlyi Sándor saját felelősségére nem merte ellenségnek 
nyilvánítani a Batthyány családot, ezért 1704. február 25-én levelet írt Rákóczi Ferencnek, hogy ő hozza meg 
az erre vonatkozó döntést: Bánkúti 1976. 91. o. 



A család birtokainak pusztulása 1704-ben 

Németújvár megszál lásának híre világossá tette a család pártállását, de érdekes m ó 
don Károlyi - ennek ellenére - kímélni igyekezett a Bat thyány-bir tokokat mindaddig, 
amíg Bat thyány Ferenc Rabattával (1662k—1738) és Erdödy Sándorral (1670-1729) 
együt tműködve nem kezdett kurucellenes vállalkozásba: „Jól lehet emlékezet iben az 
Mél tóságos Grófnak az elmúlt téli a lkalmatossággal c o m m a n d ó m [parancsnokságom] 
lévén itten, valami hostili tás [ellenségeskedés] nem tétetett, mindaddig mindenit s égisz 
jószágát csekély tehets ígem szerint conservál tam, hanem midőn ér tésemre esett, az né
met az várban való beszándékozására kínteleníttettem bloquádával alkalmatlankodnom, 
mindazáltal is az mennyire lehetett, kárát az Mél tóságos Grófnak távoztatni k íván tam. 7 3 

Úgy mostani ideérkezésemben is . . . mindenekben kárát az Mél tóságos Úrnak távoztatni s 
jószágát is protegálni [védeni] igyekeztem volna. De mivel Erdödy Sándor urammal el
lenünk követ forralván Rabattával egyetemben hazánknak nagy kárában munkálkodni 
kezdett, és hostili tását mutatta, 7 4 s jószági t is s k ik kezünkben vadnak minden közönsiges 
jónak előmozdításától N a g y s á g o d . . . tilalmazta és semmiben sukurálni [segíteni] nem 
engedte... Azért az mik eddig meglöttenek, nem nékem, hanem mindezeknek tulajdoní
tani ne terhel tessék. . . " 7 5 

Vas megye és Stájerország határvidéke 1704 júl iusában és augusztusában a szabad
ságharc legfontosabb hadszínterévé vált. A Rabattá júl ius 4-én Nagyfalunál elszenvedett 
vereségét követő másfél hónapban a felkelők rendszeresen támadták a közeli stájer fal
vakat. A Rákóczi katonáinak el lá tmánya részben a stájerországi zsákmányból , részben a 
Vas megyei rekvirálásokból származott . Károlyi csapatai azonban augusztus közepén ke
leti i rányba vonultak vissza a két oldalról közeledő császári egységek e lő l . 7 6 A stájer la
kosság a felkelő katonák között a határ menti magyar falvak lakosait is felismerte vagy 
felismerni vélte, ezért Károlyi visszavonulása után a védtelenül maradt községeket egy
részt tűzzel-vassal pusztította, másrészt - Károlyi eljárásához hasonlóan - pénzt követel
tek a határ menti magyar településektől mintegy váltságdíjként a gyújtogatások elkerülé
séért. A örökös ta r tományok lakói gyorsan megtanul ták a hadakozás török módját a 
felkelőktől . 7 7 A stájer népfölkelők fosztogatásához járult még Pálffy csapatainak zabrálá-
sa is. A horvát bán augusztus 31-én társadalmi helyzettől függetlenül arra kötelezett min
denkit, hogy csapatai élelmiszerigényét biztosí tsák. 7 8 A nyugati határszélre érkező má
sodik hadsereg ellátása azonban már nehézségekbe ütközhetett . Noha tudomásunk van 
Pálffy kéréséről , miszerint Károlyi csapatai hagyjanak föl a falvak esztelen puszt í tásá-

E kijelentés nem alaptalan, mert 1704 kora tavaszán Károlyi megtiltotta katonáinak a körmendiek zakla
tását a város kurucokhoz állása miatt: Tóth 1994. 111. o. 

7 4 Nem lehet tudni, mire céloz Károlyi. 
7 5 Károlyi Sándor levele Batthyány Ferencnek. Szombathely, 1704. július 19. MOL P 1314. № . 81 141. 
7 6 Horvátországból Pálffy János igyekezett jelentős erőkkel Stájerország védelmére, északról pedig Heister. 
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Posch 1986. 116. о. skk.; 327. о. A különböző népi milíciák vezetőit, akik a nyugat-magyarországi 
falvakat pusztították, 1712-ben perbe fogták és halálra ítélték. 

7 8 Pálffy János levele Fórián Mihálynak. Doroszlói tábor (Csákánydoroszló, Vas megye), 1704. augusztus 
31. MOL P 1314. № . 89 673. A  levélben Pálffy 3000 kenyér porció átadását követelte. Késlekedés esetén 
Körmend veszélybe kerülését helyezte kilátásba. 



va l , 7 9 a horvát bán adott esetben hasonlóan kemény eszközöket alkalmazott katonái ellá
tásának biztosítása érdekében. 

Az el lenséges hadak mögöt t maradt pusztí tások nyomainak számbavéte le Bat thyány 
Ferenc legfontosabb feladatát képezte 1704 októberében. Az összeírások végrehajtója 
Saller László Vas megyei szolgabíró, Nagy Ferenc esküdt és Fórián Mihá ly körmendi 
provisor volt. A jobbágyság és a Bat thyányak termésben, á l la tá l lományban és más va
gyontárgyakban mintegy 39 481 Ft 27 dénárt veszítettek. A pusztí tás nagyobb hányadát 
nem a királypárti földesurat büntető felkelők okozták, hanem Pálffy szerb és horvát ka
tonái, valamint a stájer népfölkelők, akik 25 314 Ft 4 dénárnyi kárt hagytak maguk mö
göt t . 8 0 Az el lenséges erők fosztogatásai közben hat jobbágy is életét veszítet te a dobrai 
uradalomban. Tudomásunk szerint mindegyiküket Pálffy János rác és horvát katonái öl
ték meg. Ez volt a császári hadvezetés válasza arra, hogy a kurucok mintegy 70-80 stájer 
falut pusztí tot tak el részben vagy egészben. 8 1 

Batthyány Ferenc képtelen volt megakadályozni , hogy a horvát és szerb katonák fel
dúlják birtokait, noha személyesen kereste fel Szentgot thárdon Pálffy Jánost. Látogatá
sával a parasztjaitól rabolt marhák visszaszerzését akarta elérni. A bán azonban nyíltan 
megtagadta a kérés teljesítését, mivel a javakat már kótyavetyén e lad ták . 8 2 Bat thyány Fe
rencet lesújtotta a bánásmód . 8 3 

I . Lipót nem nézhette tétlenül, hogy a császári katonák és az örökös ta r tományok fa
lusi lakossága a király hűségén maradt urak birtokait fosztogatja, ezért augusztus 27-én 
megtiltotta a Belső-ausztr iai Hadi tanácsnak 8 4 a királypárti nemesek birtokainak pusztí tá
sát; sőt szeptember 10-én minden magyarországi hadmüvele t folytatását szünete l te t te . 8 5 

A birtokok oltalmazása 

A szabadságharc éveiben birtokos nemesek és a települések is igyekeztek különleges 
jog i védettségre szert tenni az emberélet és anyagi javak ol ta lmazása érdekében. Ezt az 
biztosíthatta, ha a harcoló felek oltalomlevél kiállításával mentesí t ik birtokaikat a kato
nai terhek viselésétől. I I . Rákóczi Ferenc már 1704. március 29-én védlevelet adott k i 

7 9 Pálffy János levele Károlyi Sándornak Bécs, 1704. augusztus 1. Géresi 1897. № .  L I I . ; Kovács Agnes: 
Károlyi Sándor (Magyar História életrajzok sorozat.) Budapest, 1988. 67. o. 

8 0 MOL P 1313. 251. re. fol. 12-15., 33-42., 57., 61-62. és MOL 1313. 113 re. № . 1383. Az  elszórtan ránk 
maradt összeírások nem teljes körűek, és csupán az 1704 augusztusában keletkezett károk szerepelnek benne, a 
tavasziak nem. Az egyéb birtokokon keletkezett károk nagyságát megbecsülni sem áll módunkban, de 
feltehetően a határ mentén mindenütt hasonló méretű pusztulással lehet számolni. 

8 1 Posch 1986. 74. о. skk. 
8 2 A török háborúk idején vert gyökeret a hagyomány, hogy a portyázó csapatok az ellenséges területeken 

szerzett zsákmányt árverésre (kótyavetyére) bocsátották. Az áruk gyors pénzzé tétele érdekében a javak mélyen 
a piaci ár alatt cseréltek gazdát. 
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Batthyány Ferenc levele Strattmann Eleonórának, Németújvár, 1704. szeptember 3. MOL P 1314. 

№. 58 946. 
4 Belső-Ausztrián Stájerországot, Karintiát és Krajnát értették a koraújkorban. A Belső-ausztriai 

Haditanácsot 1564-ben hozták létre a török elleni védelem decentralizálása jegyében, és 1744 és 1749 között 
számolták fel fokozatosan. 

8 5 Posch 1986. 120. о. 



Batthyány Á d á m gyermekeinek birtokaira. 8 6 A dokumentum gyors kiál l í tásának hátteré
ben I I . Rákóczi Ferenc és a Bat thyányak 1690-es évek elején kialakult kapcsolatai állhat
tak, amelyről az a lábbiakban részletesen szó lesz. Noha a szabadságharc következő évei
ben a felkelők számos alkalommal és különböző főparancsnokok között vezettek 
hadjáratot a Dunántúlra , a fejedelem által kiállított védlevél ismerete k imuta tha tó . 8 7 

Amennyiben a katonai érdek és az oltalomlevelekben biztosított jogok nem voltak 
összeegyeztethetőek, akkor a kurucok természetesen a katonai szempontok figyelembe
vételével tervezték akcióikat. A császári őrség által biztosított Körmende t azért kellett 
1708 elején elfoglalni és lerombolni, hogy a Rákóczi csapatait fenyegető veszélyt meg
szüntessék. A család hiába kínált a vár megkíméléséér t 1000 tal lér t , 8 8 noha ekkoriban a 
kurucok egyik legfontosabb pénzforrását a hasonló sarcok je len te t t ék . 8 9 

A családtagok újabb védlevelek megszerzése révén remél ték biztosítani jobbágya ik 
és saját maguk nyugalmát . E dokumentumok kiállításáért azonban je lentős pénzösszeget 
kellett fizetni, miként azt az alábbi eset is példázza. A Strattmann Eleonóra szalónaki 
birtokain élők 1708-tól kezdve Rákóczi híveinek háborgatásától mentesen művelhe t ték 
földjeiket. A szalónaki őrség egy része 1707. április elején sikertelen rajtaütést hajtott 
végre a vár alatt por tyázó katonákon, melynek következtében a támadók közül többen 
fogságba estek. A szembenál ló felek ezt követően nem csupán a foglyok sorsáról tár
gyaltak, hanem az együttélés lehetőségeiről is. A megbeszélések e redménye legalábbis 
erre utal, hiszen 1708 elején az alábbiakban állapodott meg egymással a ránk maradt h i 
ányos adatok alapján Strattmann Eleonóra és Esterházy Antal , a dunántúli kerületet 1707 
végétől személyesen irányító kuruc tábornagy-főkapitány: Strattmann Eleonóra egy ösz-
szegben kifizet 1000 forintot Esterházy Antalnak; két kuruc őr {salva gvardiá) kerül 
Szalónakra; Szalónak és környékének lakói egy éven keresztül szabadon müveihet ik a 
földet; a szalónaki zs idók szabadon kereskedhetnek.9 0 

Esterházy Antal a védlevelet egy évvel később 1710. május 1-jéig tartó hatállyal 
megújította, így az e lméletben a dunántúli kuruc uralom összeomlásáig biztosította a 
gazdálkodás szabadságát az itteni j obbágyoknak . 9 1 Esterházy Antal katonái ezt követően 
a várnép életének részeseivé váltak, a dunántúli kuruc parancsnokság pedig betekintést 
és beleszólást nyert a várőrség mindennapjaiba. 9 2 

m Thaly 1892. 101. o. 
8 7 A felkelők 1706-ban a rohonci uradalomra állítottak ki védlevelet: Thaly 1901. 424. o. 1708 januárjában 

újabb védlevelet állítottak ki Batthyány Ádám árváinak birtokaira. Uo. 622. o. Esterházy Dániel dunántúli pa
rancsnokhelyettes felszólította Pacsay Györgyöt és a szentgróti sereget, hogy hagyjanak fel a fejedelmi véde
lem alatt állók Batthyány fiúk javainak pusztításával. Uo. 914. o. 

8 8 Thaly 1901. 142-143. o. 
8 9 Thaly 1880. 129. o. 
9 0 A fenti megállapodás létrejöttének számos részlete jelenleg még homályos. Az egyezség meg

születésének körülményeit és tartalmát az alábbi két levél tartalmazza. Strattmann Eleonóra levele a 
Haditanácsnak; felolvasták 1709. január 29-én. MOL P 1313. 251. re. fol. 201. Esterházy Antal levele 
Batthyány Ferencnek. Sümeg, 1708. március 24. Uo. fol. 148-149. A levélben Esterházy Antal hangsúlyozza, 
hogy a megállapodást Batthyány Ádám érdemeire tekintettel kötötte meg. 
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Esterházy Antal levele Batthyány Ferencnek. Szombathely, 1709. május 29. MOL P 1313. 251. re. fol. 162. 

9 2 Esterházy Antal engedélyezte 1708 áprilisában, hogy a Szalónakra szorult nemesség a kuruc őrök jelen
létében fegyveres vadászaton vehessen részt: Thaly 1901. 678. o. 



A császári főtisztek azonban nem nyugodtak bele, hogy Szalónakon kuruc őrök tar
tózkodjanak. Ezért 1708 decemberében a pozsonyi várkapi tány felszólította Moltenberg 
fölöstömi parancsnokot, hogy távolíttassa el a Rákóczi seregéhez tartozó őröket szolgá
lati he lyükrő l . 9 3 Strattmann Eleonóra felismerte, hogy ez az eljárás ellehetetlenítené job
bágyai viszonylag szabad gazdálkodását Rákóczi h íveinek megújuló támadásai miatt. A 
kedvezményezet t helyzet fenntartása érdekében azonnal a Hadi tanácshoz fordult, hogy 
az engedélyezze az el lenséges őrök további ott maradását . Az udvari hatóság válaszában 
a kérést gyakorlatilag elutasítva a katonai parancsnok kezébe adta a döntési jogot . 9 4 A 
felkelők valószínűleg mégsem hagyták el Szalónakot, mert Esterházy Antal megújította 
védlevelét. 

Mive l a Bat thyányak az 1704-ben elszenvedett károkért elégtételt nem kaptak, min
den eszközt megragadtak, hogy birtokaikat megóvják a további pusztítástól. A királyi o l 
talomlevél megszerzésére irányuló erőfeszítéseiket hosszú ideig nem koronázta siker. A 
Batthyány család tagjai a szabadságharc éveiben számtalan levéllel fordultak a különbö
ző hatóságokhoz, hogy legalább a királyi oldalon harcoló egységek zabrálását megaka
dályozzák. Bat thyány Zsigmond 1706 februárjában a Haditanácsnál tett panaszt, mivel a 
reguláris katonaság, a horvát milícia, valamint rác és stájer parasztok pusztí tot ták nyu
gat-magyarországi falvait . 9 5 A l i g egy hónappal később Bat thyány Ferenc tájékoztatta 
tiszttartóját, Palotai Sámuel t arról, hogy Draskovics a dobrai és r ak ic sány i 9 6 uradalomban 
fosztogatott, és forspontozásra kihajtott állatokat adott e l . 9 7 1706 májusában a grazi hely
tartó írásban tiltotta meg a fölöstömi parancsnoknak, hogy Bat thyány Ferenc jobbágya i 
nak hadianyagot szállító marháit elkobozza és eladja. 9 8 Strattmann Eleonóra 1708-ban 
kereste meg az Udvari Haditanácsot , mert a reguláris katonaság és a stájer parasztok 
fosztogatták bir tokait . 9 9 

V i Kivonat Moltenberg 1709. január 17-i leveléből. MOL P 1313. 251. re. fol. 207. 
4 A H a d i t a n á c s válasza Strattmann Eleonóra beadványára. 1709. február 1. MOL P 1313.251.re. fol.201. 

9 5 „Graf Sigismund Batthyány höchst wehmütig vorgestellt, was massen dessen und seiner Familia angehörige 
dem Herzogtum Steyermark angrenzende Gueter so oft die Rebellen von dasigen Confinen wiederum Geviehen 
oder durch die kayserlichen Waffen abgetriben worden, jedermahl nicht allein von der regulierten teutschen 
sondern auch croatischen Militz zuforderst aber vor den Raitzen und steyrischen gemeinen Land- oder Bauervolk 
als ob es feindlichen Boden wäre, mit Feuer und Schwert sehr hart ruiniert worden sein... ferners an die löbl 
steyrische Landschaft und grätzische Regierung nachtrucklich intimieren, damit... mit Brand und Schwert... 
ausübende Damnificationes... unter schweren Straf und Auferlegung des geziemenden Abtrags verbitten..." A 
Haditanács levele a Batthyány családnak. Bécs, 1706. február21. MOLP 1313. 251.re. fol. 110. 

' Rakicsány (ma: Rakican, Szlovénia) Batthyány-uradalmi központ volt. 
7 Batthyány Ferenc levele Palotai Sámuelnek. Németújvár, 1706. március 24. MOL P 1314. № . 58 979.  Dras

kovics Ádám Herbeville szárnysegédjeként szolgált a Rákóczi-szabadságharcban 1706-ban, János pedig vezérőmagyi 
rangot viselt: Heckenast 2005. 121. о. Ez esetben nem tudjuk, hogy melyikük vezette a fosztogató csapatot. 
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„...an uns abgelassenen Schreiben haben wür mit mehreren vernommen was massen sich derselbe wider 

den jetzigen Herrn Commandanten zu Fürstenfeld Baron von Mayrhoffen... aus was Befugniss weniger hoffent 
aus unserem Befehl von denen benachbarten und auch sein Herrn eigenen Untethanen ...immer neue Auflagen 
und Erbressungen abfordere, und von jedem Wagen, wann einige Pferde werther zum Verkauf in die Stadt 
gebracht werden ein halben Gulden zu bezahlen erzwinge. ...auch erst jüngster Tagen... durch die diesige des 
Herrn Unterthane zu Rudersdorf Namens Georgio Unger dessen Vieh und Fahrnuss ohne einige Ursach weck
nehmen, und in die Stadt abfahren lassen... wür aber mit dem Militari kein Disposition zu machen, und dahero so 
wohl dem jetzigen als künftigem Commandanten nichts zu befehlen, daß Herrn Grafens Brief hingegen zu 
Vorkherung des gehörigen mit einem Bericht nach dem kayserlichen Hof haben gelangen lassen." A grazi 
helytartó levele Batthyány Ferencnek, Graz, 1706. május 18. MOL P 1320. l-g. fol. 2. 
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Strattmann Eleonóra levele a Haditanácsnak. A Haditanács előtt 1708. június 5-én olvasták fel. MOL P 
1313. 251. re. fol. 203. 



A számtalan panasz és közbenjárás csak lassan vezetett e redményre . Noha legkésőbb 
1708 elején már védlevél oltalmazta a Bat thyány-bi r tokokat , 1 0 0 ezt a császári parancsno
koknak 1709 ápril isában meg kellett újítaniuk. Ekkor kapott mentességet a dobrai urada
lom a forspontozás, a beszál lásolás és a rekvirálás a ló l . 1 0 1 A család többi jószágára kiter
jedő menlevél kiáll í tására utaló adat ez idáig még nem került elő. 

Bat thyány Ferenc és Zsigmond, valamint Strattmann Eleonóra képtelenek voltak a 
szabadságharc alatt megvédeni jobbágyaikat a különböző csapatok pusztí tásától , amely
nek csupán részben lehetett oka, hogy a tiszttartók nem kísérték az átvonuló csapatokat, 
miként Bat thyány Ferenc ezt egy levelében megeml í t e t t e . 1 0 2 Az uradalmi t isztviselők ha
nyagsága lehetet lenné tette még a kihágások pontos j egyzékbe vételét is. Mindazonál ta l 
a Bat thyányak hiába küldték panaszaikat a különböző hatóságokhoz, mert a kártételek 
rendszeresen megismét lődtek . 

A puszt í tások egyik fő oka az volt - a korabeli hadvezetési i rányelvek és a tisztvise
lők magatar tása mellett - , hogy a különböző parancsnokok alatt álló seregeknek sokszor 
menet közben kellett beszerezniük élelmüket, amelyet a lakosság nem tudott biztosítani, 
és ez a katonákat fosztogatásra ösztönözhette . A s tá jer -magyar határvidéken ugyanis 
négy különböző parancsnokság alatt álló, eltérő szervezetű és fegyelmezet tségü fegyve
res erő fordult meg: a kurucok, a császári hadsereg reguláris egységei , Pálffy János bán 
horvát és rác határőrvidéki katonái , és a stájer milicisták. 

A különböző fegyveresek szabálytalan időközönként visszatérő pusztításai és rekvirá-
lásai mellett a Bat thyány-bir tokok parasztjainak folyamatos tehertételt jelentett a 
Németújvárban és Dobrán á l lomásozó reguláris katonák ellátása, amely kérdéssel az 
alábbiakban foglalkozunk. 

Császári katonák a Batthyány-várakban 

A Bat thyány család bir tokában lévő erődí tmények közül Dobra és Németújvár föld
rajzi helyzetének köszönhetően 1704 májusától mindvégig szilárdan a császáriak kezén 
maradt. A Szalónakon bő egy esztendeig ál lomásozó kuruc őrök is csupán a vár je lképes 
megszál lását biztosították. 

Az imént felsorolt erődí tményekkel szemben Körmend többször is gazdát cserélt 
1704 és 1709 között . A mezőváros és azt övező palánk már a dunántúli harcok első évében 
is kétszer került a felkelők alá, és kétszer hódították vissza a császári katonák. A várost 
1706. augusztus 6-án érte a legsúlyosabb támadás, amikor Esterházy Antal csapatai a la
kosságot kiűzték a városból, s a házakat és a palánkot a földdel tették egyen lővé . 1 0 3 A tele
pülés védmüveit a császáriak rövid idő alatt helyreállították, ezért 1708 január jában Es-

Strattmann Eleonóra, Batthyány Ferenc és Zsigmond levele a Haditanácsnak. 1708. január 23-án 
mutatták be. MOL P 1313. 251. re. fol. 82. 

1 0 1 Heister levele a Batthyányaknak. 1709. április 29. MOL P 1314. №. 58 938. 
1 0 2 Batthyány Ferenc levele Palotai Sámuelnek. Németújvár 1706. március 24. MOL P 1314. № . 58 979. A tö

rök elleni felszabadító háborúban a vármegyék már hadbiztosokat neveztek ki abból a célból, hogy kísérjék a terü
letükön átvonuló seregeket, és megvédjék a lakosságot az atrocitásoktól. E tisztviselők azonban nem tudták jól 
ellátni feladataikat. 

1 0 3 Veszprémi - Kelenik - Hermann - Bencze 1992. 69. o.; Tóth 1994. 113. o. 



terházy Antalnak szabályos ostrommal kellett bevennie Körmendet , amely után ismét el
rendelte a mezőváros palánkjainak le rombolásá t . 1 0 4 A Bat thyány család levéltárában ta
lált dokumentumok a család várai körül vívott katonai eseményekkel kapcsolatban újabb 
adatokat nem tartalmaznak. A családtagok figyelmét elsősorban a várakban á l lomásozó 
császári katonák ellátásának pénzügyi kérdései kötötték le. 

A különböző magyarországi erődí tményekben ál lomásozó császári hadsereg ellátása 
a mindenkori várkapi tány kötelessége volt. A török háborúk idején alkotott törvények 
lehetővé tették, hogy a várakhoz tartozó falvak népét az erősségek épí téséhez munkára 
vezényeljék, az őrség számára élelmet szállí t tassanak be. 1 0 5 A várőrség zökkenőmentes 
ellátását csak úgy lehetett biztosítani, ha a környék el lenőrzéséhez e legendő létszámú és 
fegyelmezett fegyveres erő szolgált a várparancsnokok keze alatt. A várban tar tózkodók 
élelmezéséhez a környező falvakban felhalmozott készletekre lett volna szükség, de a 
nyugat-magyarországi települések rendszeresen szenvedtek a különböző átvonuló egy
ségek fosztogatásától, így Németújvár és Dobra ellátása sem volt maradékta lanul meg
oldható a közeli községekből . Ez magában foglalta annak lehetőségét is, hogy e két erős
ségben á l lomásozó császár iak hiányos készleteiket rablással töltik fel. 

A várbeli katonaság ellátásával kapcsolatos problémák már 1704 őszén, Károlyi Sándor 
nyugat-dunántúli hadjáratát követően jelentkeztek. Batthyány Ferenc szeptember 11-én ar
ra az elhatározásra jutott, hogy értesítenie kell a Haditanácsot az élelmezési helyzet válsá
gosra fordulásáról . 1 0 6 Az október 17-én kelt királyi határozat értelmében a Batthyány család 
falvainak adóhátralékát eltörölték, és elrendelték, hogy Vas megye járul jon hozzá a 
Németújvárot t és Dobrán elhelyezett egységek e l l á tásához , 1 0 7 de a törvényhatóság tiszti
kara nem hajtotta végre az utasításban foglaltakat. Bat thyány Ferenc a következő év ele
j én ezért a katonatartás új szabályozásáért folyamodott. 1 0 8 Vas megye sem ekkor, sem a 
későbbiekben nem segítette a várakban tar tózkodók é l e lmezésé t , 1 0 9 a helyi nemesség 
ugyanis arra hivatkozott, hogy Haditanács utasítása szerint az őrségeket azoknak kell el-

Veszprémi - Kelenik - Hermann - Bencze 1992. 69. o.; Tóth 1994. 114. o. 
1 0 5 Pomogyi László (szerk.): Corpus Juris Hungarici. CD-Rom. Budapest, 2000. A harceszközök szállítá

sával kapcsolatos szabályokat az alábbi törvénycikkek tartalmazzák: 1538:X1I. tc , és 1563:XIV. tc. Az 1563. 
évi X. tc. 3.§-a rendelkezik arról, hogy a jobbágyoknak élelmiszert kell a véghelyekre szállítani illő fizetségért. 
Ehhez hasonlóan rendelkezik az 1574:IX. tc. 

1 0 6 Batthyány Ferenc levele ismeretlen címzettnek. 1704. szeptember 11. MOL P 1314. № . 58 947. 
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I . Lipót a Batthyány grófoknak. Bécs, 1705. március. MOL P 1313. 251. re. fol. 86-87. - Magyarország 
királypárti területei 1704 és 1708 között sem pénzzel, sem porciókkal nem adóztak, hanem meghatározott 
mennyiségű gabonát kellett biztosítaniuk a császári egységeknek. A szabadságharc kezdete előtt beszedett, de 
Heister a hadipénztárnak még át nem adott adóösszeget még 1705 első felében is követelte Vas megyétől. I . József 
Vas megye állítólagos hátralékait 1705. július 25-én engedte el. Iványi 1991. 196. o. 

1 0 8 „...ideo Majestati Vestrae Sacratissimae humillimo de genu supplicamus, quatenus aut propria bona et 
dominia nostra totaliter pro sous praesidiis nostris utpote Németh új vari ensi, Dobraiensi, Körmendiensi, 
Szalonakiensi et Borostyaniensi separando et applicando, aut per novam universalem in toto comitatu 
repartitionem (restantiis qua jam benigne sepultis, in eodem statu relictis) omnia in comitatu habita praesidia una 
cum nostris aequa proportione interteneri, nobis vero de neglecto quoque totaliter satisfieri, benigneque 
demandando intentas praevio modo injuriationes clementissime a nobis avertere Majestas Vestra Sacratissima 
dignetur." Batthyány Ferenc levele I . Lipótnak. 1705. március elején mutatták be. MOL P 1313. 251. re. fol. 80. 

1 0 9 A Haditanács 1705. augusztus 20-án kérte a Kancelláriát, hogy utasítsa Vas megyét, miszerint a 
Batthyányak váraiban állomásozó császáriak ellátása a megyei pénztárat terheli. MOL P 1313. 251. re. fol. 84. 
Azonban a megye ismételten nem engedelmeskedett a felszólításnak: Batthyány Ferenc levele a Hadita
nácsnak. 1705. szeptember 19. Uo. fol. 81. 



látni, akik azokat váraikba h í v t á k . " 0 Ezért Bat thyány Ferenc és Nádasdy Ferenc 1705 ta
vaszán foglalkozott a Vas megyei tisztikar e lmozdí tásának gondo la t áva l . " 1 Minthogy 
Bat thyány Ferenc a szabadságharc végéig csupán a helyzet javí tására vonatkozó ígérete
ket kapott, ezért éveken át magánvagyonából fizette az erősségekben szolgáló idegen 
csapatok ellátását. Hiába kért segítséget néhai unokatestvére özvegyétől , Strattmann 
E leonórá tó l . " 2 Vas megye vonakodására magyarázattal szolgálhat Hevenessy Sándor al
ispán ingadozó polit ikai magatar tása, aki 1704 és 1705 folyamán mindig a pillanatnyilag 
erősebbnek látszó hadviselő fél igényeit szolgálta k i . 1705 végén a felkelők dunántúli és 
Vas megyei je lenléte állandósult , és ennek következtében a Bat thyány csa ládnak nem 
állt módjában a törvények szerint neki j á ró anyagi támogatás beha j t ása . " 3 

A Bat thyányakhoz hasonlóan Esterházy Pál nádor is megpróbál ta a birtokain tartóz
kodó csapatok el látásának anyagi terhét Vas megyére hárítani, azonban az ö próbálkozá
sát sem kísérte szerencse."4 

A katonák eltartásának költségei tetemesek lehettek, mivel Bat thyány Ferenc a sza
badságharc végére eladósodott , és a királyi kegy csak 1712 nyaráig mentesí tet te őt a köl
csönök visszafizetése a l ó l . 1 1 5 Bat thyány Ferenc a hitelezők kielégítése miatt 1716-ban ar
ra kényszerült , hogy birtokait 70 000 forintért elzálogosítsa Strattmann Eleonórának, 
amelynek indokai között az alábbi körülmények szerepelnek; 

„Elsőbben is én föllyebb megírt németújvári gróf Bat thyány Ferenc az elmúlt hábo
rúnak a lkalmatosságával kegyelmes uramhoz s koronás k i rá lyomhoz tartozó h ívségem 
miatt minden jószág im bírásától az ellenség által megfosztat tván magam és gyermekeim 
táplálására és azon háború után puszta jószág im restaurációjára nézve is feles adóssá
gokba esvén, s az creditoriumtól [hitelektől] annyira szorongatván, hogy majd minden 
jószág im bírásától excludál ta t tam volna, mely veszedelem és untalan való alkalmatlan
ságaim el távoztatására nézve kinteleníttettem az Rohonc várának az és hozzá tartozó 
appert inent iáknak [ ta r tozékoknak] . . . az néhai mél tóságos s boldogemlékeze tü németúj 
vári gróf Bat thyány Á d á m uram bátyám meghagyott özvegyének, föllyebb is megneve
zett gróf Strattmann Eleonóra asszony őexcellenciájának szabad disposit iojára [rendel
kezésére] az holnap azon Szent Mihály arkangyal n a p j á t ó l " 6 számlálván harminc egész 
esztendeig hetvenezer Rhenes forintokban." 1 1 7 

„...idem comitatus eidem morém gerere pariter recusavit asserendo se earn ab Excelso Consilio Aulico 
Bellico habere resolutum, ut qui ipsimet praesidia pro arcibus petierunt, i i etiam ipsimet ex proprio 
interteneant..." Nádasdy Ferenc és Batthyány Ferenc levele a Haditanácsnak. 1705. június l-jén mutatták be. 
MOLP 1313.251. re, fol. 94-95. 

1 1 1 Nádasdy Ferenc és Batthyány Ferenc levéltervezete a Haditanácsnak. MOL P 1313. 251. re. fol. 94-95. 
A levelet Nádasdy Ferenc kérésére átírták, a fogalmazványon szereplő feljegyzés szerint: „Non est exhibitum, 
erat juxta mentem Domini Comitis Francisci Nádasdy stylisatum." 

1 1 2 Batthyány Ferenc levele Strattmann Eleonórának, Németújvár, 1708. október27. MOLP 1314. № . 58 994. 
1 1 3 Várkonyi 1952. 406-407. o. Hevenessy Sándor volt a rövid életű Kőszegi Kamarai Adminisztráció 

vezetője 1704 februárjában és márciusában. 1704. április 9-én újra hűséget esküdött az uralkodónak. 1706-ban 
halt meg. Heckenast 2005. 189. о. 

1 1 4 Várkonyi 1952. 401. о. 
1 1 5 MOL А 57. 28, köt. 166-169. p. 
1 1 6 Szeptember 29. 
1 1 7 Első rohonci contractus, 1716. szeptember 28. MOL P 1320-j. fol. 128-133. 



Amikor a Hadi tanács a Bat thyány család várainak további megszál lásának kérdéséről 
tárgyalt 1709-ben, a stájer határok biztonsága miatti aggoda lmában az a helyőrség to
vábbi á l lomásoztatására tett javaslatot Heisternek. 1 1 8 így a csapatkivonásra feltehetően a 
szatmári béke megkötésé ig nem került sor. 

A várak ellátását azonban nem csupán a bennük á l lomásozó katonák nagy száma és a 
környéken por tyázó felkelők nehezítet ték meg. A nyugati határszélen élőknek a szom
szédos stájer ta r tomány védelmét ellátó véderőről is gondoskodniuk kellett terményeik
kel és különböző szállítási feladatok végrehajtásával, noha az ottani lakosság a magyar
országi várak fenntartásához nem járul t hozzá - az alábbiakban ezzel a problémával még 
bővebben foglalkozunk. Ez a helyzet számos, a Bat thyányak és a határ másik oldalán 
szolgáló parancsnokok közötti nézeteltérés forrásává vált. 

Viták a stájer elöljárókkal 

Rákóczi katonáinak 1704. évi stájerországi és alsó-ausztriai fosztogatásai, majd a vá
laszul hasonlóan eljáró osztrák népi milíciák rablásai és erőszakosságai következtében a 
határszélen lakók között a bizalmat lanság és az e l lenségeskedés légköre állandósult . En
nek legfontosabb oka volt, hogy a Bat thyányak és a stájer katonai elöljárók el térően vé
lekedtek a határ két oldalán elhelyezkedő várak császári őrségének ellátásával összefüg
gő kérdésekről , amint arra korábban utaltunk. 

Minthogy a Batthyány család nem tudta elérni Vas megye bevonását a váraik védelmét 
szolgáló katonaság eltartásába - ennek kudarca 1705 nyarára nyilvánvalóvá vált - , a család 
fokozott figyelme Stájerország felé fordult, hogy ottani forrásokból fedezze védelmi k i 
adásait. Fel tehetően a családtagok kérésére 1706 februárjában a bécsi udvar utasította a 
Belső-ausztriai Hadi tanácsot , hogy Stájerország vegye k i a részét a Bat thyány-várak 
fenntar tásából . 1 1 9 Az utasítás végrehajtását az ottani közigazgatás elszabotálta, mert 1708 
januárjában Bat thyány Ferenc és Zsigmond megismétel ték korábbi kérésüket . Ekkor a 
falvaikra nehezedő nyomásró l az alábbiakat állították: 

1. A falvak lakói nem merik teljesíteni katonatartási kötelezet tségeiket , mert félnek 
attól, hogy a felkelők felgyújtják házaikat. M é g inkább tartanak ettől, ha a határ stájer 
oldalára rendelik őket szolgálattételre. 

2. A katonaságot azoknak kell eltartaniuk, akiknek védelmét szolgálják. 

3. Noha a Bat thyány-várak Stájerországot védik, e ta r tomány mégsem vette k i a ré
szét a kö l t s égekbő l . 1 2 0 

1 1 8 „.. .was der herr Obrister Franz Graf von Batthyány...umb fernere Darinlassung der in ihrem Schloss 
Güssing ligender...Guarnison (als durch welche allenfalls beschende Blössung sowohl dem Post und 
einligender zahlbaren munition als nit minder auch denen benachbarten Steyrischen Gränitzen eine nit geringe 
Gefahr besorglich zu wachsen dörffte) für eine Instanz mache, ist aus anverwahrter Copia seiner memorials der 
mehrern zu erlesen..." A Haditanács levele Heisternek. Bécs, 1709. június 22. MOL P 1313. 252. re. fol. 179. 

119 

Kivonat a Haditanácsnak a Belső-ausztriai Haditanácsnak szóló leveléből. Bécs, 1706. február 11. 
MOLP 1313.252. re. fol. 152. 

1 2 0 Batthyány Ferenc és Batthyány Zsigmond levele a Haditanácsnak. Felolvasták 1708. január 23-án. 
M O L P 1313. 251. re. fol. 82.: 



A népi milíciák 1704 után is folytatódó fosztogatásai további súlyos problémát jelen
tettek a Bat thyány család és a stájerek kapcsolatában. E tar tomány népfölkelőinek táma
dásairól értesülünk 1706-ból és 1708-ból is . 1 2 1 

Végül meg kell említeni , hogy a Bat thyány család tagjait függő helyzetbe hozták a 
stájerországi katonai vezetőkkel szemben. Ez egy korrekt parancsnok-beosztott viszony 
esetében nem jelenthetett volna problémát , de ez esetben nem erről volt szó. A stájeror
szági főtisztek az ottani katonaság ellátására szállított javakról vagy nem állított k i nyug
tát, vagy csak hiányosan. Az örökös tar tományokban á l lomásozó egységek a Hadi tanács 
engedélye nélkül kényszerí t ik szállítási feladatok ellátására a Bat thyány-urada lmak job
bágyait, valamint a korábbi adóengedmények ellenére további súlyos terheket raktak a 
falusiak vállára. E tevékenység következtében a jobbágyok éveken át nem tudták teljesí
teni úrbéres köte leze t t ségeike t . 1 2 2 Noha a Haditanács a Bat thyányak beadványára vála
szul utasította a Belső-ausztr iai Haditanácsot a hátralékok kifizetésére, de levelében a 
forspontozás kérdésére nem tért k i . 1 2 3 Batthyány Ferenc kérte a bécsi katonai hatóságok
tól, hogy a stájerországi tisztekkel szembeni alárendeltségét szüntessék meg, de feltehe
tően célját nem sikerült e l é rn ie . 1 2 4 

A dunántúl i kuruc uralom utolsó éveiben Moltenberg fölöstömi helyőrség-parancsnok 
megpróbál ta elűzni a Szalónakra befogadott salva gvardiákat, aminek a köve tkezménye
képpen újabb nagy erejű támadásoknak tették volna k i a nyugat -magyarországi falvakat. 

„Primo. Ne in nostras quidem arces proprias in medio bonorum nostrorum jacentes pro intertentione prae-
sidiomm nostrorum iidem subditi nostri ob metum exeidii et executionis pagorum a rebellibus quiquam 
praestare audent vei possunt. Adeoque si quid extra limites Hungáriáé praestarent multo irremissibilius exure-
rentur et penitus devastarentur. 

Secundo. Cum militia per eos intertenenda sit secundum omnem aequitatem, quorum defensioni servit, non 
autem, quos minime tutatur. 

Tertio. licet eaedem arces antemuralium loco ipsis (ti. Styris) serviant... neutique tandem velint 
concurrere..." 

1 2 1 A Haditanács levele a Batthyány családnak. Bécs, 1706. február 21. MOL P 1313. 251. re. fol. 110.; A 
grazi helytartó levele Batthyány Ferencnek. Graz, 1706.május 18. MOL P 1320. l-g. fol. 2.; Strattmann 
Eleonóra levele a Haditanácsnak Bemutatták 1708. június 5-én. MOL P 1313 251. re. fol. 203. 

2 Batthyány Ferenc, Batthyány Zsigmond, Strattmann Eleonóra levele a Haditanácsnak. [1708. 
november.] MOL P 1314. № . 57 268. (A  levélfogalmazvány keltezése hiányos.): 

„...Primo is noch Dato auch für daß was genugsamb liquidirt worden, keine Refusion erfolget. 

Secundo sind die Herrn Officiers mit Quittunggeben sehr unrichtig, und haben viel empfangen worüber 
nicht quittirt. 

Tertio es hatte selbst ein hochlöbl Hofkriegsrat vor ohngefähr 5 Monaten verordnet unsere ungarische 
Güter und Untertanen Dörfern die abgezogene steyerische Grenitztruppen nicht länger als bis Ende des 
allbereits verflossenen Monat Octobris verpflegen, dessen aber ohne geacht fahren dieselbigen mit Exegierung 
allerhand Viares und Fourage gleich wie vorhin annoch immer fort. Also die armen Leute höchst flöhendlich 
lamentieren länger unmöglich subsistieren zu können, und wan ihnen nicht ein Respirium geschieht, wollen sie 
die Dörfer Oedt lassen, und ihre Wohnungen anderswo nehmen, wie es auch in der Tat nicht zu wundern ist, 
daß sie an denen feindlichen Gränitzen unter so viele Plünderung und beederseitigen harten Contribution gar in 
die Extremität geraten, und uns ihren Herrschaften deshalben mehrenteils ihre Gaben 3 auch 4 Jahren her 
restieren, und nicht bezahlen können." 

1 2 3 Az Udvari Haditanács levele a Belső-ausztriai Haditanácsnak. Bécs, 1708. december 5. MOL P 1314. 
№. 57 268. 

1 2 4 Batthyány Ferenc levele a Haditanácsnak. 1708. december 11-én mutatták be. MOL P 1313. 251. re. 
fol. 88. 



Az 1708 elején birtokolt menlevelek tehát nem mentesítették a Bat thyányak Vas megyei 
falvait a császáriak túlkapásaival szemben. A következőkben azt vizsgáljuk, hogy a függet
lenségi mozgalom hívei milyen kapcsolatokat tartottak fenn a Batthyány család tagjaival. 

A Rákóczi-szabadságharc vezetői elitje és a Batthyányak 

A Bat thyány család és Rákóczi híveinek je lentős része jó l ismerte egymás t a szabad
ságharcot megelőző évekből , évtizedekből. Károlyi Sándor 1701-től levelezett Bat thyány 
I I . Á d á m m a l . 1 2 5 Esterházy Antal húga, Már ia Rozál ia (1672-1689) Bat thyány Ferenc el
ső fiatalon meghalt felesége v o l t . 1 2 6 Mindezen kapcsolatok mellett e lsőrendű fontosságú 
I I . Rákóczi Ferenc és Bat thány Á d á m 1692-ben kötött barátsága. E kapcsolatok vizsgála
ta azért különösen érdekes, mert a Rákóczi-szabadságharc egyszerre vol t függetlenségi-
és polgárháború, amelynek etikája a szokásos hadi erkölcsöktől je len tősen különbözik, 
amit tör ténet írásunk mindeddig szintén nem vizsgált kellő rész le tességge l . 1 2 7 

A jezsuita egyetemi tanulmányokat maga mögöt t hagyó Rákóczi 1692 nyarán húga, 
Julianna és férje, Aspermont gróf bécsi palotájába költözött . A tizenhat éves ifjú belesze
retett Strattmann Eleonórában, Bat thyány Á d á m fe leségébe . 1 2 8 Rákóczi ennek ellenére 
Bat thyány Ádámot egyetlen igaz barátjának tartotta ekkor is és még 1697-ben i s . 1 2 9 E ba
rátság következtében az itáliai tanulmányútra távozó Rákóczi Bat thyány Ádámot bízta 
meg birtokainak g o n d o z á s á v a l . 1 3 0 I . Lipót ezt azonban csak Strattmann kancellár közben
járására engedte meg. 1 3 1 A hegyaljai felkelés kirobbanását követően Rákóczi sietve 
hagyta el Felső-Magyarországot , nehogy a bécsi udvar a lázadásban való részvétellel vá
dolja meg. Rákóczi és felesége a gyanú elkerülése érdekében Bat thyány Á d á m rohonci 
kastélyában vendégeskedet t hónapokon á t . 1 3 2 

Az 1698 és 1703 között i évekből nem rendelkezünk adatokkal e barátság további fej
lődéséről. A Rákóczi t Strattmann Eleonórához fűződő gyengéd érze lem a császári udvar 
előtt sem maradt ismeretlen, mivel Savoyai Jenő (1663-1736) háza szemben volt Rákó
czi bécsi rezidenciájával . A szabadságharc kirobbanását követően ezért 1703 karácso
nyán Strattmann Eleonórát küldték feltehetően gyermekeivel együtt Tokajba Rákóczihoz 
békekövetként . Az udvar valószínűleg arra számított , hogy a fiatal és szép özvegy rábírja 
a fejedelmet a békekötésre . A grófné küldetését az udvar szigorú t i tokként kezelte, ezért 
a beavatatlan Pfefferschoven budai várparancsnok feltartóztatta Strattmann Eleonórát , és 

Lásd az 54. sz. jegyzetet! 
1 2 6 Nagy 1987-1988. П. k. 90. o. 
1 2 7 Bánkúti 2005. 1296. o. 
1 2 8 Köpeczi - R. Várkonyi 2004. 86. o.; Zsámbéky 2006. 714. о. E plátói érzelem öt évig élt Rákóczi Ferenc 

szívében: Rákóczi 1979. 48. o. 
1 2 9 Rákóczi 1979. 48., 86. o. 
1 3 0 Rákóczi 1979. 49. o.; Márki 1907. 110. o. Ezzel az üggyel van kapcsolatban Rákóczi Ferencnek a Bat-

thyány-levéltárban fellelhető egyetlen levele is. Rákóczi Ferenc levele Batthyány Ádámnak. [H.  п.,  valószínű
leg Bécs,] 1692. december 27. M O L P 1314. № . 39 255. 

1 3 1 Thaly Kálmán: I I . Rákóczi Ferenc fejedelem ifjúsága. Pozsony, 1881. 150. o. 
1 3 2 Rákóczi 1979. 86. o.; Márki 1907. 158. o.; Köpeczi- R. Várkonyi 2004. 123. o. 



csupán Savoyai Jenő egyér te lmű utasítására engedte t o v á b b . 1 3 3 A küldetésnek poli t ikai 
következményei nem voltak. Bat thyány Ádámnak és feleségének Rákóczi Ferenchez fű
ződő kapcsolatai biztosí tot ták a kuruc vezérkar egy részének jó indula tá t 1704 februárjá
ban és márciusában, és vezettek el lentmondásos utasítások kibocsátásához. A néhai Bat
thyány Á d á m Zala és Somogy megyei ingóságait (gabona és ál la tál lomány) rekvirál ták a 
fe lkelők, 1 3 4 Körmend vára és uradalma a behódolás miatt védlevelet kapott már március 
2 -án . 1 3 5 Bat thyány Á d á m és Rákóczi barátsága vezethetett a fejedelmi védlevél 1704. 
március 29-i kiál l í tásához, és későbbi megerősí téseihez is. 

A fejedelmi kegy ellenére Bat thyány Á d á m örököseinek birtokait komoly károk érték 
1704-ben, de a gyermek Károly és Lajos grófok javainak elkobzásáról nincs tudomá
sunk. Sőt 1704 tavaszán maga Rákóczi Ferenc rendelte el, hogy a Bat thyány Á d á m árvá
itól elrabolt hat lovat adják vissza nekik. 1705 végén már fejedelmi beavatkozás nélkül is 
sikerült a Bat thyány árvák képviselőinek 33 marhát 90 Ft-ért visszaváltani kuruc portyá-
zók tó l . 1 3 6 1708-ban és a köve tkező évben is Esterházy Antal Bat thyány I I . Á d á m érde
meire tekintettel adott k i védlevelet Strattmann Eleonórának szalónaki jószágaira . 

A család másik ágába tartozó Bat thyány Ferenc 1704 tavaszán és a szabadságharc 
egész ideje alatt tanúsított királyhüségének hátterében nem csupán lelkiismereti és gaz
dasági okokat lehet sejteni. Feltételezhetően már ekkor észrevette, hogy a felkelők elté
rően kezelték családja két ágát. Károlyi csapatainak első dunántúli megjelenését követő
en rövid időn belül a tábornok parancsára Bat thyány Ferenc uradalmait e lkobzásra 
ítélték - miként arra már korábban utaltunk. A királyhü nemesség birtokainak konfiská-
lása az 1704-ben, majd az országrész tartós meghódí tása után 1706-ban újjáalakult Du
nántúli Oeconomicalis Deputatio feladata v o l t . 1 3 7 A hivatal működése kevéssé ismert, 
bizonyos azonban, hogy számos királypárti birtokos között a Bat thyányak jószágai t 
(Dobra, Rakicsány, Németújvár , Borostyánkő) is elkobozta, 1 3 8 amelyre legkésőbb 1706 
jún iusában sor ke rü l t . 1 3 9 A Bat thyány Ádám örökösei számára kiadott védlevelek arra 

Strattmann Eleonóra küldetéséről lásd Anglia ideiglenes bécsi követének, a lord Stepneyt helyettesítő 
Charles Whitworthnek 1704. január 5-én kelt jelentését Hedges miniszterhez: Simonyi Ernő (szerk.): Archívum 
Rákóczianum I I . osztály: Diplomatia. 1. köt. Pest, 1872. 89. o. „...with this young Gentleman other means are 
used, and a fair Widdow of Quality, for whom he had formerly a great inclination has been sent to him to 
Tokay. On her way she was stopped by the Commandant of Buda, as she would have crossed the Danube, but 
Prince Eugene immediately sent an express to have the Lady set at liberty, and she has since pursued her 
Journey." - A jelentésben említett özvegyasszonyban Márki Sándor azonosította Strattmann Eleonórát: Márki 
1907. 302. o. - A gyermekek jelenlétére utal Rákóczi 1704. évi védlevele. Lásd: Thaly 1892. 10). o.: „Méltó
ságos Bottyáni Gróff Ádám árvái, Hazánkhoz s Hozzánk való szereteteknek és hűségeknek megbizonyítására 
nálunk, táborunkban magukat bejelentették, s kívánván egyszersmind protectionalis levelünket magok szemé
lyek s jószágok iránt." 

1 3 4 Bánkúti 1976. 98. o. 
1 3 5 Bánkúti 1976. 100-101. o. 
1 3 6 A körmendi tiszttartó levele Batthyány Ádám árváinak. Körmend, 1705. december 3. MOL P 1313. 

251. re. fol. 79. 
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Bánkúti Imre: A kuruc függetlenségi háború gazdasági problémái 1703-171. Budapest. 1991. 20. o. 
1 3 8 Thaly 1880. 108. o. (4. sz. jegyzet.) 
1 3 9 „Vévén kegyelmed ezen levelemet keze alatt lévő fiscalitásnak és oeconomiának gondviselését hagyja 

oly rendben, hogy abban módis tempore hátra maradás és kár ne essen maga penig pro 16 praesentis siessen 
hozzám Pápára által jönni olly kiszülettel, hogy minden eddig lett költségekről s mind penig az oeconomiának 
mivoltárúl teljes információját vehessem. Intimálván serio praesentibus kegyelmednek amodo imposterum 



utalnak, hogy I I . Rákóczi Ferenc formálódó ál lamának próbál ták megkülönbözte te t t mó
don kezelni a família két ágának birtokait. Nem tudjuk, hogy ezt milyen hatékonysággal 
tudták végezni , hiszen az uradalmak felosztását családon belüli megál lapodások szabá
lyozták. 

Az uradalmak elvételéről szóló határozatok nyilván nem serkentet ték Bat thyány Fe
rencet a felkelőkhöz történő csatlakozásra. Károlyi Sándor az 1704 nyarán végrehajtott a 
második és az 1705-ben vezetett harmadik dunántúli hadjárat a lkalmával küldte Bat
thyány Ferencnek a fentebb idézett leveleket, amelyekben birtokai pusztulásáért , illetve 
későbbi feldúlásáért is a királypárti földesurat tette felelőssé. A Bat thyányak várai ezt 
követően blokád vagy megfigyelés alatt álltak, mivel 1705-ben Ferenc gróf alig kerülte 
el a fogságba esést, amikor Bécsbe utazott Németú jvá r ró l . 1 4 0 Az erősségek szigorú figye
lésére vonatkozó utasításról 1708-ból is rendelkezünk in formációkka l . 1 4 1 

A Bat thyány család és a felkelők közötti közvetlen kapcsolatokról Bot tyán János du
nántúli parancsnoksága idejében (1705-1707) nem rendelkezünk adatokkal. A családi 
levéltár misszilisei között azonban fennmaradt egy 1707-ből származó körlevél , amelyet 
a megyei nemeseknek és községi lakosoknak címeztek. Ebben Bot tyán megfenyegette a 
nemeseket, hogy a Turóc megyei követek sorsára jutnak engedet lenség e se t én . 1 4 2 

A községi bí ráknak szóló körlevél első fele összefoglalta a spanyol örökösödési hábo
rú 1707. évi eseményei t (a császáriak spanyolországi kudarcai, a franciák wür temberg i 
sikerei, Vil lars francia generális u lmi bevonulása, Linz polgára inak menekülése Bécs
be). 1 4 3 A továbbiakban Bottyán János arra buzdította a falusiakat, hogy a hadserege ellá
tásához szükséges takarmányt akár az allódiális földekről is b iz tos í t sák . 1 4 4 

Anélkül , hogy Bot tyán János dunántúli tevékenységét részleteiben ismertetnénk, 
hangsúlyozni kel l , hogy a korabeli hivatalos propaganda elsősorban a művel t nemzetközi 

specialis parancsolatomon kívül senki commissiojára semmit se adjon, elvárván kegyelmedet akkorra mara-
dok."Csáky István levele a szalónaki tiszttartónak. Kapuvár, 1706.június 13.MOLP I 314 .№ . 69 671. 

1 4 0 Sopron, 1705. február 10. Bártfai Szabó 1929. 82. levél. 165. o. 
141 Thaly 1901. 649.0. 
1 4 2 Bottyán János levele ismeretlen megyének. Lébényszentmiklós, 1707. június 26. MOL P 1314. 

№ . 68 849. A levél tartalmának egy részét ismerteti: Thaly 1880. 109-110. o.: „...kik currenseimben föltett 
állapotban vétkeznek, mindjárt az olyan falusiakat hozzám küldje kegyelmetek... megjelentvén az olyan 
hazafiúságtalanságotokat nem egyebet várhattok, hanem Túrótz vármegye viceispánjok ellen recens ónodi 
ország előtt való gyűlésen történt horrendum büntetést." - Vak Bottyántól már korábban sem állt messze a 
kíméletlen szigor. A frissen kinevezett dunántúli parancsnok 1705. november 28-án elrendelte a nemesek 
felkelését, és az engedetleneket megfenyegette, hogy ellenségként kezeli őket. Lásd: Várkonyi 1952. 429. o. 

1 4 3 1 707. április 25-én Berwick marsall legyőzte Almanznál a I I I . Károlyt támogató angol-portugál sereget 
és ennek következtében Spanyolország déli tartományai is V. Fülöp fennhatósága alá kerültek, Villars 1707. 
május 23-án átkelt a Rajnán és berendezkedett Badenbe, de a Fekete-erdőn nem kelt át. Georg von Hannover a 
Rajnánál állomásozó császári erők parancsnoka az ősz folyamán a franciákat kiűzte Bádenből. I I . Miksa 
Emánuel bajor herceg 1707-ben nem vonult be Ulm városába, legfeljebb a város közelében tűnhettek fel 
portyázó francia csapatok. Ebből kifolyólag a linzi polgárok bécsi menekülése is tudatosan terjesztett álhír 
lehetett. 

1 4 4 „Olyanoknak és közönségesen Dunán innend való lakosoknak parancsoltatik, hogy mind helység maga 
rétjeit kaszáltassák meg, és szénává tétesse. Ha pedig valamely helység látja, hogy praediális réteket és 
Bakonban való kaszáló helyeket nem igyekeznek urai megkaszáltatni, bízvást kaszálják és kaszáltassák 
meg..." Bottyán János levele egy meg nem nevezett megyének. Lébényszentmiklós, 1707. június 26. MOL P 
1314.  № . 6 8  849. 



közvé lemény megnyerésére i rányul t . 1 4 5 Ezúttal azonban Bot tyán az egyszerű falusi la
kosságot tájékoztatta - igaz, meglehetősen egyoldalúan - a szabadságharc nemzetközi 
hátteréről. Minthogy a Rákóczi-szabadságharc társadalmi támogatot tsága a Nyugat-
Dunántúlon meglehetősen csekély volt, a lakosság mozgósí tásának eszközéül szolgálha
tott e széleskörű propaganda. 

Hasonlóan fontos hangsúlyozni a levél azon elemét, amelyik biztatja a falusiakat, hogy 
akár a földesúri rétekről kaszált szénával is lássák el a lovakat takarmánnyal. A Batthyány-
birtokok lakói a körlevél hatására sem tudtak, és talán nem is akartak szembefordulni ura
ikkal, ugyanis erre vonatkozó panaszok nem tükröződnek Batthyány Ferenc, Zsigmond és 
Strattmann Eleonóra leveleiben. 

Bot tyán János a Dunántúl je lentős területein népszerű lehetett a falusi lakosság köré
ben, mivel csapatai megbíza tása idején feltehetően a korábbinál lényegesen kevesebb 
visszaélést követ tek el a jobbágysággal szemben. 1 4 6 Az ország nyugati határszélén azon
ban, ahol a felkelők soha nem tudták komolyan megvetni a lábukat, és fennhatóságuk 
csak az első császári haderő megjelenéséig volt biztosítható, e körlevél csupán fenyege
tést je lentet t a lakosságnak. 

A kurucok 1708-ban kísérletet tettek a Bat thyányak távoltartására az országgyűléstől , 
ugyanis Kis Gergely március 28-án utasítást kapott Németújvár szigorú őrizetére, ne
hogy Ferenc és Zsigmond grófok eljuthassanak a pozsonyi o r szággyű lés re . 1 4 7 Az ország
gyűlésen való részvételre Bat thyány Ferenc csupán Nádasdy Ferenc közbenjárására ka
pott engedé ly t . 1 4 8 

A nyugat -magyarországi királypárti arisztokrata családokat komoly anyagi vesztesé
gek érték a szabadságharc nyolc esztendejében. Jól ismert tény, hogy e családok je lentős 
része a felkelők java iból próbálta kárpótolni magát . Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, 
hogy erre milyen lehetőségek nyíltak, illetve a Bat thyány család milyen jogalapot talált. 

Kísérletek a Batthyány'-bír•tokállomány növelésére 

Ahhoz, hogy megér t sük a Bat thyány család Rákóczi -szabadságharc alatti birtokgya
rapodást célzó törekvéseit , vissza kell utalnunk Bat thyány Á d á m poli t ikai és katonai pá
lyafutására. О irányította, és sokszor saját pénzből fizette a török elleni felszabadító há
borúban Székesfehérvár és Nagykanizsa sikerrel zárult blokádját, amelyek kapcsán 

G. Etényi Nóra: Közzétett sikerek, eltitkolt kudarcok, politikai propaganda а X V I I . század végén. 
Hadtörténelmi Közlemények, 116. (2003.) 3—4. sz. 682. o. 

1 4 6 Várkonyi Ágnes: Vak Bottyán. Budapest, 1951. 32. o. skk. 
1 4 7 Thaly 1901. 664. o. Nem tudjuk, hogy a kurucok egész országra kiterjedően próbálták-e gátolni a k i 

rálypárti nemesség eljutását az országgyűlésre. A diéta működőképességének ellehetetlenítésére nem nyílhatott 
lehetősége Rákóczi táborának, mivel a királypárti magyar nemesség jelentős része Ausztriába menekült. Lásd; 
Várkonyi 1952. 400. o. Az Erdödyek, Pálffyak és Koháryak Horvátországban kerestek menedéket. Benda -
Várkonyi 2001. 21-22. o.; Nagy 1974. 35-36. o. Valószínűleg kevés személy tartózkodott olyan helyen, ahon
nan Pozsonyba csak kurucok által ellenőrzött területen keresztül lehetett eljutni. Közéjük tartozott Koháry Ist
ván gróf, aki ezekben az években legtöbbször a budai Vízivárosban lakott. Lásd: Illésy 1885. 42. o. 

1 4 8 Nádasdy Ferenc levele Batthyány Ferencnek. Sopron, 1708. március 7. MOL P 1314. N°. 86 782. A le
vélben Nádasdy csupán egy gyűlésről tesz említést. Feltételezhető, hogy a pozsonyi országgyűlésre gondolt. 



kiadásai 15 274 forintra rúg t ak . 1 4 9 Ennek következtében az örökös pénzzavarral küzdő 
bécsi udvar eladósodot t Bat thyány Ádámmal szemben. I . Lipót ilyen esetekben a hitele
ző arisztokratákat birtokok elzálogosításával vagy adományozásáva l fizette k i . 1 5 0 Az 
uralkodó jelen esetben is ehhez az eszközhöz folyamodott, és Bat thyány Á d á m n a k ado
mányozta 1701-ben Baranya megyében a bolyi , valamint a Somogy és Tolna megyében 
fekvő mosgói uradalmakat, amelyek becsült értéke meghaladta a 40 000 forintot . 1 5 1 

E fenti követe léseken túl Strattmann Eleonóra I . Józsefnek (1705-1711) címzett leve
lében további tar tozásokról tesz említést, amelyekkel kapcsolatban nem rendelkezünk 
megbízható in fo rmác iókka l . 1 5 2 Bat thyány Ádám feltehetően megkapta volna az újabb 
adósságok törlesztését szolgáló bir tokadományt is, ha 1703. augusztus 26-án nem hal 
meg váratlanul. Az utolsó óráit élő bánnak Dominik Kaunitz (1655-1705) 1 5 3 alkancellár 
tett ígéretet mielőbbi b i r tokadományozás ra . 1 5 4 A Rákóczi -szabadságharc miatt a birtok
adományozás t elhalasztották, és az udvar az adósságnak csupán a kamatait fizette. 1 5 5 

1704-ben és 1705-ben Strattmann Eleonóra figyelmét is a felkelők és a császári csapatok 
pusztításai kötötték le. Ezért csupán 1705 decemberében jut ta t ták el I . Józsefhez az újabb 
folyamodványt , amelyben a tar tozások kiegyenlí tését kérték. A következő év márciusá
ban megismétel t kérés nem maradt válasz nélkül. I . József 1710-ben elrendelte, hogy a 
Kamara adja át Strattman Eleonórának Nádasdy Boldizsár javait, miután azok értékét 
szabályosan fe lmér ték . 1 5 6 

Az adományozássa l kapcsolatban - feltehetően a háborús helyzet miatt - p roblémák 
léptek fel, mert újabb hónapok, sőt évek elteltével még mindig nem értesülünk a donáció 
lezárulásáról. 

A Rákóczi Ferenc oldalán álló nemesek birtokainak elkobzását kihirdető rendelet 
után Strattmann Eleonóra 1709 nyarán fordult Heister és Nehem tábornokokhoz , hogy 
érdeklődjön az elkobzott kuruc javakról , de a két vezér nem tudott érdemi segítséget 
nyújtani a ké rdésben . 1 5 7 

Zimányi 1962. 10. o. 

Czigány István: Reform vagy kudarc? Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére Habsburg 
Birodalom haderejébe 1600-1700. Budapest, 2004. 97. o. 

1 Nagy Lajos: Adatok a Baranya megyei Batthyány-uradalom kialakulásáról. In: Baranyai 
helytörténetírás 1978. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve. Pécs, 1979. 57. o. 

152 • • • 
„...ego vero a manto meo tot debitis circa servitia Augustissimae Domus Majestatis Vestrae contractis 

innodata sim relicta... 60 milia florenorum summa vei bona fiscalia complete nobis adjustata fuerint... paratum 
aeque si quae in liquidis debitis haerent apud nonnullos per me specificandos debitores nobis tradat et 
assignet." Strattmann Eleonóra levele I . Józsefnek. Bécs, 1705. december 15. MOL P 1320-j. fol. 106. 
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I . Lipót 1682. november 25-én emelte birodalmi grófi méltóságra Dominik Andreas Kaunitzot, aki 
1698. január 8-tól 1705. január 11-én bekövetkezett haláláig töltötte be a birodalmi alkancellári tisztséget. 
Wurzbach, X I . Bd. 63. о. 

„...habe durch der Reichs Vize Kanzler Grafen von Kaunitz meinem verstorbenen Eheconsorten Bano 
Croatiae als er würklich in Agone läge zur letzten Grad und Consolation bedeuten lassen, daß Sie zur 
Erkaufnuß und Belohnung seiner geleisteten Treu und erprießlichen Diensten desselben hinterlassenen 
Pupillen von denen Euere Kayserliche Mayestät königlichen Fisco in Ungarn gehörige Gutter des Werthes von 
60 000 fl . schenken wollten." MOL P 1320-j. fol. 15. 

1 5 5 Strattmann Eleonóra levele a Kancelláriának. Bécs, 1706. március 15. MOL P 1314. № . 57 264. 
1 5 6 1. József levele a Kamarának. Bécs, 1710. május 29. MOL P. 1320-j. fol. 9., 69. 
1 5 7 Nehem levele Strattman Eleonórának. Páty melletti tábor, 1709. augusztus 29. MOL P 1314. 

№ 77 712.; Heister levele Strattmann Eleonórának. Győr, 1709. október 1. MOL P 1314. № . 77 713. - A 



Feltehetően ekkortól kezdve fordult Strattmann Eleonóra figyelme a szabadságharc 

bizonyos vezetői javainak megszerzése felé. Egy fogalmazványban ránk maradt j egyzék 

szerint az alábbi Rákóczi-párt i földbirtokosok javaiból óhajtott kárpótlást kapni a birto

kait ért puszt í tásokért és a férjétől örökölt kintlévőségekért c s e r é b e n : 1 5 8 

Esterházy I s t v á n 1 5 9 (Pozsony, Nyitra és más megyékben) , 

Ott l ik G y ö r g y 1 6 0 (Trencsén megye), 

Vay Á d á m 1 6 1 (Borsod, Heves és más megyék) , 

Szentpéteri Imre 1 6 2 ezredes, korábbi borsodi alispán, 

Szerdahelyi J á n o s 1 6 3 (Nyitra megye), 

Báró Zay L ő r i n c 1 6 4 há rom fiának birtokai, 

Apponyi L á z á r 1 6 5 (Nyitra megye), 

Horváth vagy Palocsai G y ö r g y 1 6 6 ezredes (Szepes megye), 

Ber tó t i ak , 1 6 7 

Nádasdy Bo ld i z sá r 1 6 8 (Molnári) , 

legtöbb birtokot 1709 és 1710 folyamán konfiskálták, és adományozták új birtokosoknak. R. Várkonyi Agnes: 
„Ad pacem universalem" vagy „fegyver által való meggyözetés" In: Magyarország története 1686-1790. 
(Főszerk.: Heckenast Gusztáv.) I . k. Budapest, 1989. 243. o. 

1 5 8 Az iraton nem szerepel keltezés és hitelesítés. A dokumentum latin címe: Specificatio nonnullorum 
bonorum ob rebellionem fiscalium, quae pro me vidua Comitissa de Batthyány petuntur in defalcationem summae 
hoc fine mihi clementissieme resolutae cum cautela et reservata facultate denominandi plura vei alia in quantum 
circa infrascripta difficultas vei obstaculum quodpiam emergeret. MOL P 1320-j. fol. 36. A személyek mögött 
zárójelben szerepel az a terület, ahol a remélt birtokok feküdtek. 

1 5 9 Esterházy István 1705-ben csatlakozott a kurucokhoz. 1711 elején a császáriak fogságába esett, ahol 
átállt a királypártiakhoz. Heckenast 2005. 136. о. 

1 6 0 Ottlik György (1656-1730) Rákóczi hadseregében brigadérosi rangot töltött be, egyben a fejedelem 
főudvarmestere és az Udvari Gazdasági Tanács elnöke volt. Birtokait az Ottlik család más, a király pártján 
maradt tagjai is maguknak kérték. Iványi 1991. 378. o. 

1 6 1 Vay Ádám 1657-ben született Vaján és 1719-ban halt meg a lengyelországi Danzigban (ma Gdansk, 
Lengyelország). Udvari főkapitány, a jászok és kunok kapitánya. Hó'gye István: Adatok Vay Ádám 
élettörténetéhez és irodalmi munkásságához. Szabolcs-Szatmári Szemle, 5. (1970.) 4. sz. 93. o. 

6 2 Szentpéteri Imre (meghalt 1725-ben) 1703 októberében csatlakozott a kurucokhoz. 1711. április 26-án 
letette a hűségesküt I . Józsefre. Heckenast 2005. 433. о. 

1 6 3 Szerdahelyi János Nyitra megyei birtokos 1703 szeptemberében már Rákóczi hűségére tért. Borovszky 
Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Nyitra megye. Budapest, 1898. 646. o. 

1 6 4 Báró Zay Lőrinc 1651-1712 között élt. A Strattmann Eleonóra által említett három fia: András 
(meghalt 1734-ben), Zsigmond (1689-1758) törökországi száműzetésben halt meg, Imre (1698-1753). Zay 
Lőrinc negyedik felnőttkort megért fia László 1705-1780 között élt. Vajay Szabolcs: A csömöri Zay családról 
a bárói nemzedékek. Harmadik közlemény. Turul, LXXLX. (2005.) 3-4. füzet. 69. o.; Fukári Valéria -
Mészáros Kálmán: Helyesbítések és kiegészítések Vajay Szabolcs „A csömöri Zay családról" című 
közleményeihez. Turul, L X X X . (2008.) 3. fűzet. 91. o. 

1 6 5 Apponyi Lázár 1718. február 16-án bárói rangra, majd 1739. május 30-án grófságra emeltetett. Nagy 
1987. I . köt. 60. o. 

1 6 6 Palocsai György Rákóczi tábornoka és az 1710. évi dunántúli hadjárat egyik vezére volt. Heckenast 
2005. 237. о. 

6 7 Berthóthy Ferenc Sáros megyei birtokos nemes (meghalt 1710. szeptember 11-én) 1706-tól haláláig 
kassai vicegenerális volt. Féltestvére, Berthóthy István (meghalt 1709. október 15-én) Szolnok, majd a 
kulcsfontosságú Érsekújvár kuruc parancsnoka, brigadéros, végül ö is vicegenerális lett. Heckenast 2005. 60-
61. о.; Mészáros 2006. 68. о. 



Rátki G y ö r g y 1 6 9 (Sopron megye), 

Kozmor, másként Berki I s t ván 1 7 0 (Vas megye). 

Strattmann Eleonóra különösen az utolsóként felsorolt Kozmor, másként Berki István 
birtokainak megszerzését tartotta kívánatosnak, mivel azok más Bat thyány-uradal-
makhoz közel feküdtek, noha a lajstrom alapján Strattmann Eleonóra nem válogatott a 
remélt birtokok földrajzi e lhelyezkedésével kapcsolatban. Arról nem állnak rendelkezé
sünkre adatok, hogy a felsorolt személyek közül bárkivel vitája lett volna a Bat thyány 
családnak. 

Strattmann Eleonóra bir tokgyarapítási erőfeszítéseit minden bizonnyal támogat ta 
Csáky Imre is, aki többszörösen lekötelezettnek érezhette magát a Bat thyány család tag
jaival szemben. 1 7 1 Csáky 1710 januárjában és februárjában küldött leveleiben ígéretet tett 
rá, hogy a Magyar Kamara elnöke előtt fogja támogatni Strattmann Eleonóra - feltehető
en birtokjogi - ké résé t . 1 7 2 

I . József ismételten Nádasdy Boldizsár javait adományozta a Bat thyány családnak 
még 1710-ben, 1 7 3 de az uradalom felmérését és a birtokba iktatást megakadá lyoz ta a Du
nántúlon terjedő pestisjárvány. Strattmann Eleonóra a következő esztendő elején kérte, 
hogy Rátki Ferenc, Dániel és György, valamint Nádasdy Boldizsár és Jánoky Zsig
mond 1 7 4 birtokait ér tékbecslés nélkül vehesse át, amit I . József engedé lyeze t t . 1 7 5 A csalá
di uradalmak kiterjesztését azonban a szatmári békekötés ellehetetlenítette, mert a béke
okmány 2. pontja szerint az uralkodó hűségére visszatérő nemesek személyének és 
vagyonának megkegyelmeztek. 1 7 6 Másrészt I I I . Károly 1711. május 27-én rendeletet in
tézett a Magyar Kamarához , miszerint az I . József király által adományozot t életjáradék
ok és más adományok folyósítását szüntessék be. Az új uralkodó ezek további kifizetését 
tehát nem tartotta erkölcsi kö te lességének . 1 7 7 Strattmann Eleonóra még egy utolsó kísér
letet tett 1711 jú l iusában arra, hogy családja birtokait gyarapítsa. Ekkor folyamodott 

Vas és Zala megyében is található Molnári nevű település. Nádasdy Boldizsár életrajzi adatai nem ismertek. 
1 6 9 Rátky György (1680-1742) 1704. január 29-én már a kurucok között szolgált. 1707-töl ezredtulajdo

nos. 1715-ben Franciaországban honosították. Heckenast 2005. 358. о. Ráttky György Rákóczi-szabadságharc 
alatti katonai pályafutásával kapcsolatban lásd: Zachar József: Ráttky György kuruc ezredeskapitány, francia 
generális. Hadtörténelmi Közlemények, 29. (1982.) 3. sz. 355. o. skk. 

1 7 0 Életrajzi adatai egyelőre ismeretlenek. 
1 7 1 Csáky Imre levele Batthyány Ádámnak. Bécs, 1702. december 13. MOL P 1314. №. 69 658. -  Csáky 

Imre köszönetet mondott Batthyány Ádám közbenjárásáért, amellyel hozzásegítette a váradi püspöki kineve
zéshez. Málnási 1933. 70. o.; Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. IV. k. 
Debrecen, 1935. 417-418. o. - Strattmann Eleonóra figyelmeztette Csáky Imrét 1708 tavaszán, hogy ország
gyűlési felszólalásai miatt az udvar beléje vetett bizalma megrendült. 
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MOL P 1314. №. 69 664., 69 666. A levelek nem tartalmaznak  konkrét utalásokat, hogy Csáky milyen 

ügyek pártfogására tett ígéretet. 
] 73 

I . József levele a Magyar Kamarának. Bécs, 1710. május 29. MOL P 1320-j. fol. 9., 69. 
1 7 4 Jánoky Zsigmond Thököly Imre egyik legfontosabb diplomatája, majd Rákóczi Ferenc mellett 1704-től 

a Consilium Aulicum tagja, végül udvari kancellár és szenátor volt. R. Várkonyi Agnes: Társadalmi fejlődés és 
állami önállóság. Századok, 110. (1976.) 6. sz. 1041. o. 

1 7 5 I . József levele a Magyar Kamarának. Bécs, 1711. február 23. MOL P 1320-j. fol. 71-72. 
1 7 6 Bánkúti Imre: A szatmári béke. Budapest, 1981. 113. o. 
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Marczali Henrik: Magyarország története a Szatmári békétől a bécsi kongresszusig 1711-1815. In: Szilágyi 
Sándor: A magyar nemzet története. Budapest, 1898. 95. o. 



I I I . Károlyhoz, hogy baranyai uradalmai közelében juttasson családjának újabb birtoko
kat . 1 7 8 A grófnő e kérése sem talált meghallgatásra. 

Strattmann Eleonóra személyes ismeretségben volt a Habsburg Monarchia legfelsőbb 
köreivel, minthogy egyik fivére a Haditanács tagja volt. Nem egyszer tárgyalt személye
sen Savoyai Jenővel (1663-1736), Guido Starhemberggel (1657-1737) és Siegbert 
Heisterrel. 1 7 9 

Az ismeretségi körből k i kell emelni a Haditanács elnökét két szempontból is. Egy
részt az ő befolyása az udvarban a spanyol örökösödési háborúban rendkívüli módon 
megnőtt katonai sikerei hatására, másrészt Strattmann Eleonóra bizalmas viszonyba ke
rült vele. A magyar szakirodalomban ellentétes állításokat lehet olvasni arról, hogy m i 
kor kezdődöt t kapcsolatuk: egyes vé lemények szerint a közöt tük fonódó érzelmi szálak 
már a Rákóczi -szabadságharc éveiben szorosnak tek in the tők , 1 8 0 mások a bensőséges v i 
szony kezdetét csupán az 1710-es évek közepére teszik. 1 8 1 E kérdés eldöntése nem köny-
nyü Savoyai Jenő magánlevél tárának eltűnése miatt, unokahúga és örököse , Savoyai 
Viktória hercegnő ugyanis az államférfi minden műkincsét , kéziratát eladta. 1 8 2 Ezért ket
tejük kapcsolatáról sokszor egymásnak is e l lentmondó diplomáciai je lentésekből értesü
lünk. A velencei követ az 1730-as években úgy tudta, hogy Savoyai Jenő már fiatalon, 
az 1690-es években beleszeretett Strattmann Eleonórába. Ez feltehetően nem igaz, bár 
jó l ismerhették egymást , mert a fiatal tábornok gyakran megfordult Strattmann kancellár 
házában. A kettejük között k ibontakozó érzelmekről az első diplomáciai je len tések csu
pán az 1710-es évek közepéről szá rmaznak . 1 8 3 Bensőséges viszonyuk egészen Savoyai 
Jenő 1736-ban bekövetkezet t haláláig fennmaradt. A hadvezér még a halála előtti estén 
is Strattmann Eleonóra bécsi rezidenciáján kár tyázot t . 1 8 4 A kutatók egy része éppen ezért 
kapcsolatukat olyan szorosnak tartja, amely szinte csak házassághoz hason l í tha tó . 1 8 5 

Strattmann Eleonórának udvari kapcsolatai ellenére sem sikerült elérnie, hogy a Bat
thyány Á d á m m a l szembeni tartozást az udvar kiegyenlítse. Éppen a sikertelen érdekér
vényesítés miatt nem lehet teljes mértékben kizárni annak lehetőségét, hogy a birtok
adományozás egyik alapjának tekinthető alkancellári megnyi la tkozás t Strattmann 
Eleonóra emlékezete megszépí tet te , minthogy jelen ismereteink szerint az arra történő 
legkorábbi utalást is már Kaunitz halála után vetették papírra 1705 végén. 

A Bat thyány család Rákóczi-szabadságharc idején játszott szerepének rövid, vázlatos 
áttekintése után felvetődik a kérdés , hogy a családtagok miként értékelték a szabadság
harc történéseit, esetlegesen saját szerepüket. 

1 / 8 MOL P 1320-j. fol. 13. 1711. Július 9-én mutatták be Bécsben. 
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Strattmann Eleonóra az udvari körök minden apró változására figyelmet fordított, amiről alkalmasint a 
magyar előkelőségeket is értesítette. V. ö. a 171. sz. jegyzettel. 

1 8 0 Málnási 1933. 67. o. 
1 8 1 Zsámbéky 2006. 717. o. 
1 8 2 Wolfgang Oppenheimer: Prinz Eugen von Savoyen Feldherr, Staatsmann und Mäzen 1663-1736. Mün

chen, 1979. 187.0. 
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Max Braubach: Geschichte und Abenteuer Gestalten um den Prinzen Eugen. München, 1950. 118.o. 
1 8 4 McKay 1979.226. о. 
1 8 5 Uo. 189. о. 



A Bat thyány család tagjai naplói vagy visszaemlékezései , amelyben a Rákóczi
szabadságharccal kapcsolatos észrevételeiket foglalták össze — ha egyáltalán készültek 
ilynek - nem maradtak fenn. A harci cselekményekkel és azok következményeive l kap
csolatos észrevételeiket azonban számos alkalommal írásba foglalták, és megküld ték 
azokat a bécsi Udvari Hadi tanácsnak. Az egyik legrészletesebb és legelkeseredettebb 
hangvételű felterjesztést Bat thyány Ferenc, Bat thyány Zsigmond és Strattmann Eleonóra 
1710 január jában juttatta el Bécsbe, amelyben az alábbiakat emelte k i : 

- A család már hetedik éve saját költségén tartja el a Dobrán á l lomásozó császári ka
tonaságo t . 1 8 6 

- A katonaság nem védte meg falvainak lakóit sem az el lenséggel , sem a rác és stájer 
népi milíciával szemben, sőt a hadiszabályzat utasításait is figyelmen kívül h a g y t á k . 1 8 7 

- Noha Türhe im táborszernagy megígérte a sorozatos szabálysér tések jóvátételét , arra 
mindeddig nem került sor. 1 8 8 

- Az erősség német helyőrsége miatt a kurucok az uradalmat rendszeresen pusztítot
ták, ezért Strattmann Eleonóra a dobrai uradalom mintegy 6000 forintnyi éves jövede l 
métől esett el. Továbbá Vas megye a kurucok elűzése után sem fizette a katonatartás 
költségeit. Eközben a helyőrség parancsnoka kétszeresen - készpénzben és természetben 
- hajtotta be a katonáinak j á ró e l lá tás t . 1 8 9 

Strattmann Eleonóra tehát gyakorlatilag elhibázott döntésnek tartotta, hogy a család 
1704-ben császári csapatokat fogadott váraiba. Ez egyrészt tetemes kiadásokkal terhelte 
meg a család kiadásait , másrészt a felkelőket a Bat thyány-uradalmak falvai elleni táma
dásokra ösztönözte. 

Bat thyány Ferenc, miután 1704 elején nem tudott aktív szerepet já tszani a Dunántúl 
védelmében, és a felkelőktől való megtisztí tásában, újabb je lentős katonai szerepet nem 

1 S Ö MOL P 1320-j. fol. 98-99.; MOL P 1313. 251. re. fol. 170-172.: „es geht allbereits schon in das 
siebende Jahr, dass mein Schloss Neuhaus... mit kayserlichem Guarnison beleget... aus mein eigenem Mitteln 
verpfleget worden, ohne die geringste wiewohl von hochlöbl Hofkriegsath öftermahlen resolvierte und 
anbefolene Refusion." 

1 8 7 „...hingegen hat ermelte ganz müssige Guarnison meine zum obernannden Schloss gehörige 
Unterthanen wider den Feind so wenig als wider den Freind, das ist wider die Ratzen, so mir in dasigen 
Herrschaft etliche Dörfer abgebrannt, und wider das steyerisches Landvolk geschutzet, auch in dem Schloss 
selbsten mein Interesse so schlecht als das kayserliches Regulament beobachtet..." MOL P 1313. 251. re. fol. 
170-172. - Az ekkor érvényben lévő katonai szabályzatot kiadta: Rákóczy 1997. 

„...Herr General Feldzeugmeister Graf von Türheimb... schrift und mündlich auf öfters Ordres 
gegeben, eine gute Disziplin zu halten, und die Excessen zu remedieren. So ist doch auf dies alles, aus was 
Ursach mir unbewusst, kein Effekt, keine Satisfaktion... und fast keine Änderung" MOL P 1313. 251. re. fol. 
170-172. 

„...Zu dem ist meine ganze Herrschaft aus der Ursach, daß im Schloss ein teutsches Praesidium 
gelegen, und Feind desto grausamer ruinirt und ich hindurch mehr als 6000 Fl. jährlicher Einkünften von 
einem geraumen Zeit her beraubt worden. Was mir aber noch schwärer fällt, ist das, daß nachdem die 
Gespanschaft Eysenburg von den Rebellen befreyt ist, und die Verpflegung vor oft wiederholte Guarnison seit 
dem ersten November 1709 dem Land oder besser zu sagen, meinem Neuhauser Unterthanen auferlegt hat, so 
hat der Herr Commendant Leutnant von erwehnten Regiment dannoch seine Verpflegungsportiones auch 
seithero in Natura von meinem Schloss, in Geld aber von meinen Unterthanen mithin doppelt genossen..." 
MOL P 1313. 251. re. fol. 170-172. - Az ekkor érvényben lévő, 1699-ben kiadott katonai szabályzat második 
pontja szerint a lakosságnak az elszállásolt egységeknek csak kenyeret kellett adniuk, a katonák minden más 
költségük fedezetét a hadipénztárból kapták. Rákóczy 1997. 337. o. 



vállalt magára , katonai tanácskozásra is csak 1704 augusztusában h ív t ák , 1 9 0 1707-ben 
Körmendre kellett utánpótlást eljuttatnia. 1 9 1 A Haditanács 1705 nyarán Bat thyány Feren
cet a spanyol örökösödési háború itáliai hadszínterére vezénye l t e , 1 9 2 amely parancsnak ö 
ismeretlen okból nem tett eleget. Ennek következtében Bat thyány Ferenc elveszítette az 
ezrede feletti parancsnokságot , s ezt je lentős preszt ízsveszteségként , sőt szégyenként élte 
meg. 1 9 3 Ezt követően csupán a Dunántúlon szolgáló császári t ábornokoknak szolgáltatott 
adatokat Németújvár pa rancsnokakén t . 1 9 4 Batthyány Ferenc és Zsigmond katonai és pol i 
tikai passzivitása je lentősen eltért a császári oldalon álló arisztokrácia más képviselőié
től. Pálffy János , Erdödy Sándor, Nádasdy Tamás , Ebergényi László, valamint Esterházy 
Pál nádor mind aktív szerepet vállaltak. 

A dunántúli harcok hét éve alatt a család tagjainak egyik legfontosabb célkitűzése a 
birtokaikon lakó jobbágyok ol talmazása volt a háborús puszt í tásokkal szemben. A család 
erre irányuló törekvései csak a szabadságharc utolsó éveiben voltak sikeresek, legalábbis 
papíron, de ekkor az országban grasszáló pestis tizedelte a lakosságot . A betegség Vas 
megyében hozzávetőleg 20 000 fő halálát okozta, több emberét , mint az éveken át húzó
dó háború. A j á rvány különösen súlyosan érintette a Bat thyány család Vas megyei birto
kait, mivel a ragály egyik központja Rohonc volt, ahol a fertőzés egyes feltételezések 
szerint 2600 halálos áldozatot köve te l t . 1 9 5 

A Bat thyány-bi r tokokon bekövetkező tényleges népességcsökkenés felmérése a to
vábbi kutatás feladatát képezi . Az eddig napvilágot látott részadatok azt mutatják, hogy 
Körmend és környéke nagyon lassan népesült be újra. A lakosok vonakodtak visszaköl
tözni az elpusztult városba, ezért annak X V I I I . század közepi népességszáma megegye
zett az 1697. év ive l . 1 9 6 

A nyugati határszélen élőket érő gyakori dúlások oka abban kereshető, hogy e terüle
tet a szembenál ló felek támadásaik felvonulási övezetének tekintették, de védelmét nem 
tudták biztosítani. Ennek következtében az arisztokrata család nem csupán a Fejér és Ba
ranya megyei birtokaiból származó jövedelméről , de még a határszéli uradalmakéról is le 
kellett hogy mondjon. 

Pálffy János levele Batthyány Ferencnek. Szentgotthárd, 1704. augusztus 22. M O L P 1314. № . 86 671. 

Nádasdy Ferenc levelei Batthyány Ferencnek. Sopron, 1707. november 29.; Sopron, 1707. szeptember 
16.; Sopron, 1707. október 5. MOL P 1314. № . 86 778-86 780. 

1 9 2 A. Haditanács levele Batthyány Ferencnek. Bécs, 1705. július 7. MOL P 13 13. 251. re. fol. 87. 
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„...regementem... kegyelmes Uram elvehette, hogy szívem fájdalmára ne essék, és ne szégyenleném 
bizonyosra ebben igazat nem írnék" Batthyány Ferenc levele Strattmann Eleonórának. 1705. november 11. 
MOL P 1314. № . 58 952. - 1703-ban vette át  Batthyány I I . Ádámtól a tulajdonában álló gyalogezred 
parancsnokságát, amelyet más adatok szerint 1706-ban olvasztottak be a Bagossy gyalogezredbe. Heckenast 
2005. 50. о. - Batthyány Ferenc a most bemutatott levél alapján azonban az ezredparancsnokságot már egy 
évvel korábban, 1705-ben elveszítette. 

194 
Heister levele Batthyány Ferencnek. Fürstenfeld, 1706. március 2.; Nádasdy Ferenc levele Batthyány 

Ferencnek. Szentgotthárd, 1710. szeptember 12. MOLP 1314. № . 77 708., 86 786. 
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Benczik Gyula: „Midőn rajtunk volt az Isten ostora" Az 1710/11. évi pestisjárvány Vas megyében. In: 
Tilcsik György (szerk.): Előadások Vas megye történetéről I I I . (Vas megyei levéltári füzetek 9.) Szombathely, 
2000. 253-254. o. 
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Tóth 1994. 122. o. Körmend népessége 1697-ben 1844 főre tehető. A városnak 1756-ban is csupán 
1845 lakosa volt. 



Az anyagi károk nagyságával kapcsolatban csupán az egykorú becslésekre hagyat
kozhatunk. Az 1704 nyarán keletkezett veszteségek összege megközel í te t te a 40 000 fo
rintot. Strattmann Eleonóra a következő esztendő végén már 150 000 forintra becsülte az 
elpusztított javak é r t éké t . 1 9 7 Ugyanő 1713-ban 400 000 forintra taksálta a ká rösszege t . 1 9 8 

A család és jobbágya ik 100 000 forintot messze meghaladó anyagi veszteséget könyvel 
hettek el, minthogy Bat thyány Ferenc a szabadságharc alatt felvett adósságai törlesztése 
és az újjáépítés költségei miatt 1716-ban 70 000 rajnai forintért kényszerül t elzálogosíta
ni birtokait unokatestvére özvegyének . 1 9 9 Strattmann Eleonóra pénzügyi helyzete 1711 
szeptemberében rossz volt , mivel Esterházy Pál több levélben is kérte , hogy egyezzen 
meg családja nála je len tkező adósaival a hitelek és kamataik k i f ize téséről . 2 0 0 

A család pénzügyi helyzetét azonban nemcsak a fosztogatásból származó veszteségek 
rontották je lentős mér tékben, hanem a várakban elszállásolt császári ka tonaság eltartásá
nak a költségei is. Ba t thyány Ferenc hiába próbál ta kiadásainak egy részét áthárítani 
előbb Vas megyére később pedig Stájerországra. E területek elöljárói a bécsi udvari ha
tóságoktól érkező, a Bat thyányak támogatására vonatkozó utas í tásoknak nem engedel
meskedtek. 

A család előtt nem maradt más lehetőség pénzügyi helyzetük javí tására , minthogy a 
szabadságharcot támogató birtokosok uradalmait próbálják megszerezni. Ezzel elsősor
ban a Habsburg Monarchia központi kormányszerveinél j ó kapcsolatokkal rendelkező 
Strattmann Eleonóra próbálkozott . A szatmári békét kísérő nagyvonalú amnesztia azon
ban a család számításait keresztülhúzta. 

A királypárti arisztokrácia Rákóczi-szabadságharc alatti szerepe mind a mai napig a 
magyar történetírás egyik ritkán kutatott területe. A Batthyány család története bizonyít
ja, hogy e nagybirtokosok is megtapasztal ták a mellőzöttséget és a csalódást . A trónhoz 
hü főrendiek birtokai és jobbágyai is sokat szenvedtek mind a császári mind a felkelő 
hadsereg fosztogatásaitól, ami miatt haraggal és gyűlölettel tekintettek Rákóczi híveire. 
A magyar nemesi tá rsadalom egysége és a rendi dualizmus működése a szatmári béke 
után állt helyre nem kis részben I I I . Károly (1711-1740) már Barce lonában megkezdett 
megbékélés t e lőmozdí tó politikája miat t . 2 0 1 

Strattmann Eleonóra levele I . Józsefnek. 1705. december 15. MOL P 1320-j. fol. 105-106. - Az 1704. 
évi adatokban a falusiakat ért károk összege is szerepel. Ezért feltételezhető, hogy az 1705-ben és 1713-ban 
közölt adatok is tartalmazzák a jobbágyok veszteségeit. 

i g e 

Strattmann Eleonóra levele I I I . Károlynak (?). Bécs 1713. március 30. körül. MOL P 1320-j. fol. 27. 
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Esterházy Pál herceg már 1705-ben már 1 000 000 forintra becsülte az őt ért károkat. Várkonyi 1952. 401. o. 
Esterházy Pál levele Strattmann Eleonórának. Kismarton 1711. szeptember 7.; Esterházy Pál levele 

Strattmann Eleonórának. Kismarton 1711. június 14.; Esterházy Pál levele Strattmann Eleonórának, Pozsony 
1711. november 9. M O L P 1314. № . 73 037., 73 039-73 040. 

Kalmár János: I I I . Károly és Magyarország. Levéltári Szemle, 39. (1989.) 4. sz. 45-48. o. 
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László Péter Schramek 

THE BATTHYÁNY FAMILY IN RÁKÓCZI'S WAR OF INDEPENDENCE 
(A FAMILY HISTORY SKETCH) 

Summary 

The study examines a less-explored area of Hungarian historical research: the part played by 
the royalist Hungarian aristocracy in Rákóczi's War of Independence (1703-1711) - taking the 
example of the Batthyány family. 

The introduction discusses briefly the family's participation in the 17th century internal 
fightings against the Habsburgs, then presents the family members who had a major role in the war 
of independence. Here the names of Ferenc I I I Batthyány and the widow of his cousin Ádám I I 
Batthyány, Eleonóra Strattmann are worth mentioning. 

The family remained loyal to the king in the internal struggle because of its connection to the 
royal court, its economic interests and because of conscientious reasons. During the fights Ferenc 
Batthyány was commander of his family's fortress at Németújvár (today: Güssing, Austria), 
defending it with the help of regular troops. He had disagreements about the supply of the imperial 
garrison troops on his lands with the administration of both Vas County and Styria. As they failed 
to settle the quarrel the family had no other choice but to cover the cost of food for the imperial 
soldiers from their own resources. 

The soldiers in Rákóczi's (so called „Kuruts") army did not look at the Batthyánys as enemy 
aristocrats prior late spring 1704 because it was only at that time that the family let imperial troops 
into their fortresses. Even after that Ferenc I I Rákóczi and his Transdanubian commanders-in-chief 
issued letters of protection several times for the lands of Ádám Batthyány's orphaned children; a 
fact that is explained by the freindship between Ádám Batthyány and Ferenc Rákóczi dating back 



to 1692. The Kumts administration in Transdanubia confiscated Ferenc Batthyány and his brother 
Zsigmond's lands first in 1704, then again two years later. 

The Batthyány family's estates were regularly ransacked by armies under different flags, 
requisitioning food and animals, and causing the family serious economic deficit. To compensate 
these losses and referring to the Austrian chancellor Kaunitz's promise Eleonóra Strattmann did 
her best to extend the family's estates, but her efforts failed at the end of the insurrection with the 
amnesty declared in the Peace Treaty of Szatmár. 

László Péter Schramek 

LES BATTHYÁNY DANS LA GUERRE D'INDÉPENDANCE DE RÁKÓCZI 
(ESQUISSE D'UNE HISTOIRE DE FAMILLE) 

Resume 

L'étude traite d'un sujet jusqu'alors négligé par l'historiographie hongroise, notamment le rőle 
de l'aristocratie hongroise royaliste et ce, á travers l'exemple de la famille Batthyány durant la 
guerre d'indépendance de Rákóczi (1703-1711). 

L'introduction expose briévement la participation de la famille aux luttes intestines menées 
contre les Habsbourg au 17° siécle avant de presenter les membres de la famille ayant assume un 
röle important durant la guerre d'indépendance panni lesquels i l convient de mentionner Ferenc I I I 
Batthyány et la veuve de son cousin Ádám I I Batthyány nommée Eleonóra Strattmann. 

La famille continua de soutenir le roi dans la guerre intestine en raison de ses relations avec la 
Cour, de ses intéréts économiques et pour cause de conscience. Durant les combats, Ferenc Bat
thyány fut le commandant militaire du fort de Németújvár qui appartenait á sa famille et qu'il dé-
fendit avec une armée REGULIERE. Au sujet du ravitaillement des UNITES imperiales qui tenaient gar-
nison sur ses terres, Ferenc Batthyány se disputa tant avec l'administration du comitat de Vas 
qu'avec celle de la Styrie. A cause de ce conflit non régié, la famille fut obligée de financer elle-
méme l'approvisionnement en vivres des troupes imperiales. 

Jusque vers la fin du printemps 1704, les kouroutz ne considérérent pas la famille Batthyány 
comme une famille d'aristocrates ennemie, puisque c'est alors qu'elle commenca á loger des trou
pes imperiales dans ses forts. Mérne apres cette date, Ferenc Rákóczi I I et ses capitanes généraux 
transdanubiens émirent á plusieurs reprises des lettres de protection pour les domaines des enfants 
orphelins d'Ádám Batthyány, ce qui s'explique par l'amitié nouée en 1692 entre Ádám Batthyány 
et Ferenc Rákóczi. L'administration transdanubienne des kouroutz confisqua les domaines de Fe
renc Batthyány et de son frére cadet Zsigmond en 1704 avant de les reconfisquer deux ans plus 
tard. 

Les troupes combattant sous différentes banniéres dévastérent réguliérement les propriétés de 
la famille Batthyány oü elles réquisitionnérent des vivres et des betes, ce qui causa des pertes fi
nanciers importantes pour la famille. Pour compenser les dommages subis, Eleonóra Strattmann 
fit tout, en invoquant aussi la promesse du chancelier autrichien Kaunitz, pour acquérir de nou-
veaux domaines pour la famille, mais la paix de Szatmár qui déclarait également une amnistie, fit 
échouer ses efforts. 



László Péter Schramek 

DIE FAMILIE BATTHYÁNY IM FREÍHEITSKAMPF VON RÁKÓCZI 
(SKIZZE EINER FAMILIENGESCHICHTE) 

Resümee 

Die Studie beschäftigt sich mit einem kaum erforschten Teil der ungarischen historischen Lite
ratur, der Rolle der auf der Seite des Königs stehenden Aristokratie im Freiheitskampf von 
Rákóczi (1703-1711) über das Beispiel der Familie Batthyány. 

Die Einleitung stellt kurz die Teilnahme der Familie an den Binnenkämpfen gegen die Habs
burger im 17. Jahrhundert und die während des Freiheitskampfes eine bedeutende Rolle überneh
menden Mitglieder der Familie vor, von denen Ferenc I I I . Batthyány und die Ehefrau seines Cou
sins, Ádám I I . Batthyány, Eleonóra Strattmann, hervorzuheben sind. 

Die Familie verblieb infolge ihrer Hofbeziehungen, Wirtschaftsinteressen und infolge von Ge
wissensgründen im Binnenkrieg auf der Seite des Königs. Zur Zeit der Kämpfe war Ferenc Batthy
ány der Militärkommandant der Familienburg von Németújvár (Güssing), die er mit Hilfe der re
gulären Armee verteidigte. Ferenc Batthyány geriet im Zusammenhang mit der Versorgung der 
kaiserlichen Einheiten, die auf seinen Besitzen Garnisonsaufgaben versahen, sowohl mit der Ver
waltung des Komitats Vas, als auch mit der von der Steiermark in einen Streit. Da die Meinungs
verschiedenheiten nicht beigelegt wurden, musste die Familie die Unterhaltskosten des kaiserli
chen Heeres aus eigenen Ressourcen gewährleisten. 

Die Kurutzen betrachteten die Familie Batthyány bis zum Spätherbst 1704 nicht als gegneri
sche Aristokratenfamilie, da sie erst zu diesem Zeitpunkt ein kaiserliches Soldatentum in ihren 
Burgen aufnahmen. Für die Grundstücke der verwaisten Kinder von Ádám Batthyány stellten Fe
renc I I . Rákóczi, bzw. seine Oberbefehlshaber in Transdanubien auch danach mehrere Male 
Schutzbriefe aus, hinter denen sich die 1692 geschlossene Freundschaft von Ádám Batthyány und 
Ferenc Rákóczi verbarg. Die Verwaltung der Kurutzen in Transdanubien konfiszierte die Grund
stücke von Ferenc Batthyány und seines jüngeren Bruders Zsigmond zuerst 1704 und zwei Jahre 
später erneut. 

Die Gutshöfe der Familie Batthyány wurden von den unter verschiedenen Flaggen kämpfenden 
Armeen regelmäßig verwüstet, es wurden Lebensmittel und Tiere von dort requiriert, was der Fa
milie einen sehr bedeutenden finanziellen Verlust bescherte. Eleonóra Strattmann tat - teilweise 
im Gegenzug für die auf diese Weise erlittenen Schäden, teilweise Bezug nehmend auf das Ver
sprechen des österreichischen Kanzlers Kaunitz - alles, um den Gutsbesitz der Familie zu erhöhen. 
Ihre diesbezüglichen Anstrengungen waren jedoch infolge des Friedens von Szatmár (Sathmar), 
der auch eine Amnestie enthielt, vergeblich. 

Ласло Петер Шрсшек 

ФАМИЛИЯ БАТТЬАНИ В ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ РАКОЦИ. 
(ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ЭСКИЗ) 

Резюме 

Автор статьи рассматривает на примере семьи Баттьани роль венгерской аристократии, 
стоявшей на стороне короля, в освободительной борьбе, возглавленной Ракоци  (1703-1711), 
эта тема была менее исследована в венгерской исторической литературе. 



В вводной части статьи кратко излагается участие семьи Баттьани во внутренней борьбе 
против Габсбургов в  X V I I  веке, затем автор характеризует членов семьи, сыгравших значи
тельную роль в этой борьбе, в том числе Ференца  I I I Баттьани и вдову его двоюродного 
брата Адама I I Баттьани Элеонору Штраттманн, которым он уделяет особое внимание. 

Это семейство осталось на стороне короля во внутренней войне по причине своих связей 
при дворе, своих экономических интересов и вопросов совести. Во время этой борьбы Фе
ренц Баттьани был военным комендантом крепости Неметуйвар, которую он защитил с 
помощью регулярных войск. В связи со снабжением кайзеровских частей, выполнявших 
гарнизонное задание на территории его владений, Ференц Баттьани вступил в спор с адми
нистрацией как комитата Ваш, так и администрацией Штирии. Поскольку расхождение во 
взглядах не было улажено, семейство Баттьани вынуждено было покрывать расходы на 
снабжение продовольствием кайзеровских солдат из своих собственных источников. 

Куруцы до поздней весны  1704 года не считали семейство Баттьани враждебным аристо
кратическим семейством, поскольку в их крепостях именно в это время принимали кайзе
ровское войско. После этого на имения оставшихся сиротами детей Адама Баттьани Фе
ренцем I I Ракоци и командующими войск Задунавья были неоднократно выданы защитные 
грамоты, что объясняется дружественными отношениями, завязавшимися между Адамом 
Баттьани и Ференцем Ракоци в  1692 году. Администрация куруцев Задунавья в  1704 году, а 
затем еще два года спустя вновь конфисковала владения Ференца Баттьани и его младшего 
брата. 

Имения семьи Баттьани были систематически разоряемы действовавшими армиями, вое
вавшими под различными знаменами, оттуда реквизировали продовольствие и домашний 
скот, что наносило весьма серьезный материальный ущерб семейству. В целях восполнения 
понесенных ущербов, а отчасти ссылаясь на обещания, данные австрийским канцлером 
Каунитцем, Элеонора Штраттманн приложила все силы для того, чтобы умножить владения 
семейства, но ее усилия не увенчались успехом, этому помешал Сатмарский мир, содер
жавший также и амнистию. 


